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 2 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 21191331، لٌد فى  1511110111الستٌبل لصاحبها : دمحم ابراهٌم عبدالفتاح احمد مخلوؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 -عن النشاط : 12781برلم 

 بلستٌكٌة.الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األكٌاس الب

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

 -المنتزه  -المندرة  -مدٌنة تمسٌم الزهور  -ش النبوى المهندس  2لمباشرة نشاطها . ، بجهة : عمار رلم 

 21191319، لٌد فى  111110111د ثابت علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  المنال للمنتجات الببلستٌكٌة لصاحبها : منال أحم -  2

 -عن النشاط : 12718برلم 

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األكٌاس والشنط الببلستٌكٌة.

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

 -المنطمة الصناعٌة جنوب الثالثة  - 6بلون  - 34، بجهة : المركز الرئٌسً ومولع ممارسة النشاط: بالمطعة رلم  لمباشرة نشاطها .

 -برج العرب  -مدٌنة برج العرب الجدٌدة 

، لٌد فى  511110111نٌو ترن لمنتجات العناٌة بالسٌارة لصاحبها : سامح ماهر لحظً لدسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 -عن النشاط : 12727برلم  21191321

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع منتجات العناٌة بالسٌارة

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

 كرموز -ؼٌط العنب  -ش الطابٌة -برج الطابٌة  6لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

، لٌد فى  511110111لمطبعة المصرٌة لصاحبها : عٌد عبدالونٌس شبل السٌد شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ا -  4

 -عن النشاط : 12782برلم  21191331

 الامة وتشؽٌل مطبعة.

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

كفر  -ملن /ابراهٌم عبدالونٌس شبل أمام ثبلجة الشٌن بجوار بنزٌنة بترومٌن  -لمباشرة نشاطها ، بجهة : منشٌة ٌونس المصمودى 

 -الدوار 

الصفا لتجارة مخلفات المصانع بالمناطك النائٌة لصاحبها : صفٌه الشوادفى عبدالمجٌد بدوى الوكٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

عن تجارة الجملة والتجزئة فً مخلفات المصانع باحدى المناطك النائٌة  12728برلم  21191321، لٌد فى  121110111

 والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة.

 

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

 االسكندرٌه -برج العرب  -خلؾ سنترال مدٌنة برج العرب  8ر رلم لمباشرة نشاطها . ، بجهة : العما
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 3 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، لٌد فى  1111110111ٌاسٌنكو للمنتجات الورلٌة لصاحبها : أحبلم فهمً علً سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 -عن النشاط : 12771برلم  21191327

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األكواب والعبوات الورلٌة.

 راعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص البلزمةمع م

 -المنطمة الصناعٌة  -المرحلة الثالثة  - 198لمباشرة نشاطها . ، بجهة : المركز الرئٌسً ومولع ممارسة النشاط : المطعة رلم 

 -وادى النطرون  -بمدٌنة وادي النطرون 

، لٌد فى  1111110111مس لئلنتاج الحٌوانى لصاحبها : دمحم عبدالحمٌد سلٌمان عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الن -  7

 -عن النشاط : 12785برلم  21191331

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

 للوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص البلزمةمع مراعاة أحكام الموانٌن وا

 -العامرٌه  -بجوار مسجد الولاد  3لمباشرة نشاطها ، بجهة : النهضة ولاد 

، لٌد  111111110111جاردنز الستصبلح االراضً لصاحبها : احمد السٌد السٌد احمد ابو العبل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 -عن النشاط : 12722برلم  21191321فى 

استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن 

 الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة

 الري بطرٌك الؽمرألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس 

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

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

 -كوم حماده  -مركز بدر  -لرٌة المجد  -د السٌد احمد ابو العبل لمباشرة نشاطها . ، بجهة : ملن / السٌ

، لٌد فى  511110111لصاحبها : عمرو اشرؾ ابراهٌم صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   sakr-softصمر سوفت  -  9

 -عن النشاط : 12759برلم  21191325

 التطبٌمات بمختلؾ أنواعها .أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات و -

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 ٌة .إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترون -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -

 -العامرٌه  -ش الكاببلت اعلً مكتبة الصمر  13، بجهة :  -

، لٌد فى  511110111لصاحبها : عمرو اشرؾ ابراهٌم صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   sakr-softصمر سوفت  -  11

 عن أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 12759برلم  21191325

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 4 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . -

 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. -

 -العامرٌه  -الكاببلت اعلً مكتبة الصمر  ش 13األنشطة المتعلمة بتحوٌل ، بجهة :  -

، لٌد فى  511110111لصاحبها : عمرو اشرؾ ابراهٌم صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   sakr-softصمر سوفت  -  11

عن المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً  12759برلم  21191325

 فً والفنً.والثما

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

 -العامرٌه  -ش الكاببلت اعلً مكتبة الصمر  13لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

، لٌد  21111110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  الوطنٌة لبلنتاج الداجنً لصاحبها : أحمد إبراهٌم عبد الممصود أبو عنزه  ،  -  12

 -عن النشاط : 12648برلم  21191316فى 

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

 الامة وتشؽٌل المجازر االلٌة.

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

 -الدخٌله  -العجمً  -الهانوفٌل  -لرٌة شهرزاد  11لمباشرة نشاطها . ، بجهة : فٌبل رلم 

، لٌد  211110111تولٌب لتصنٌع المبلبس الجاهزة لصاحبها : أحمد كامل عبد الرحمن الماضً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 -عن النشاط : 12651برلم  21191317فى 

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المبلبس الجاهزة.

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

 -الرمل  -وحة شرق سم -الرابعة الناصرٌة  -م من شارع مدخل الجونة 6ش  2لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

، لٌد فى  111110111مصنع الفار ببلست لصاحبها : دمحم شعبان ابراهٌم مهدى الفار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 -عن النشاط : 12714برلم  21191319

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع شكاٌر ببلستٌن واكٌاس وشنط ببلستٌن.

 ات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص البلزمةمع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرار

 -حوش عٌسى  -المنطمة الصناعٌة  -(  219لمباشرة نشاطها . ، بجهة : المركز الرئٌسً ومولع ممارسة النشاط : المطعة رلم ) 

اجر فرد ، رأس ماله ،  األنوار لبلستثمار العمارى و الخدمات البترولٌة . لصاحبها انور صابر احمد على  ، ت -  15

االستثمار العماري بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة -عن الؽرض:  12626برلم  21191313، لٌد فى  1111110111

تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وٌشمل ذلن :    -2والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم.  

بار البترول وتنشٌطها   صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة   حفر آبار المٌاه واآلبار ؼٌر العمٌمة البلزمة ألؼراض صٌانة آ

البترول .   األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة   معالجة األسطح من الترسٌبات   الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر 

 -العواٌد ثان الرمل  -، بجهة : ش سكٌنة الجدٌده  التؽلٌؾ وأنابٌب األنتاج
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 5 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

األنوار لبلستثمار العمارى و الخدمات البترولٌة . لصاحبها انور صابر احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

ة و المماوالت العام  -3عن الخدمات المتعلمة باالستكشاؾ البترولً    12626برلم  21191313، لٌد فى  1111110111

التوكٌبلت و التورٌدات العامة .  وعلى الشركة إفراد حسابات مستملة و مركز مالى لكل نشاط على حدة .  مع التزام الشركة 

.  مع مراعاة احكام الموانٌن 1982لسنة 121باستٌفاء شروط المٌد فً سجل الوكبلء والوسطاء التجارٌٌن وفما ألحكام المانون 

 -ة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .  . ، بجهة : ش سكٌنة الجدٌده واللوائح والمرارات السارٌ

 -العواٌد ثان الرمل 

 21191313، لٌد فى  1111110111لصاحبها : حسن مجدى دمحم سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Pro Crewبرو كرو  -  17

 -عن النشاط : 12687برلم 

 وصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .أعمال الت -

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة. -

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

 -الرمل  -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : ش ابولٌر جناكلٌس الدور الخامس 

لصاحبها : أحمد السٌد أحمد السٌد الحارتً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ETITاى تً اى تً للحلول التكنولوجٌة المتكاملة -  18

 -عن النشاط : 12685برلم  21191311، لٌد فى  1111110111

 .أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها  -

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 صمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .أعمال التوصٌؾ والت -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -

 -المنتزه  - 516شمة  7برج  -ش مصطفى كامل  -سٌدي بشر لبلً  -، بجهة : ابراج رٌاض العمار  -

السٌد الحارتً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لصاحبها : أحمد السٌد أحمد  ETITاى تً اى تً للحلول التكنولوجٌة المتكاملة -  19

 عن أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 12685برلم  21191311، لٌد فى  1111110111

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات -

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

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -

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

 -المنتزه  - 516شمة  7برج  -ش مصطفى كامل  -سٌدي بشر لبلً  -هة : ابراج رٌاض العمار لمباشرة نشاطها . ، بج



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 21191321، لٌد فى  1111110111النجار للطوب الطفلً لصاحبها : سامح سعد دمحم النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 -عن النشاط : 12731برلم 

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الطوب الطفلى

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

ابو  -لرٌة الشعروا ي  -شرق الطرٌك الصحراوي ) بملن : سعد حسن ابراهٌم شعبان النجار (  57لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -المطامٌر 

، لٌد فى  3111110111)طاهر عطٌه محمود عبدهللا(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اعمار للتنمٌة الزراعٌة لصاحبها  -  21

خلط وتعبئه وتجهٌز اسمده مركبه سائله وبودر. خلط وتعبئه وتجهٌز اسمده  -عن ؼرض الشركه هو  12647برلم  21191316

عبئه وتجهٌز مبٌدات صحه عامه ومنزلٌه ورلٌه ومخلبٌه سائله وبودر. خلط وتعبئه وتجهٌز مبٌدات زراعٌه سائله وبودره خلط وت

سائله وبودر . تجاره االسمده والمبٌدات والبذور واالعبلؾ . االستٌراد والتصدٌر والتعبئه لحساب الؽٌر . فرز وتعبئه الحاصبلت 

 الزراعٌه ..

استصبلح وتجهٌز  -وبودرة.   و اسمده ورلٌة ومخلبٌة سائلة NBKالامة وتشؽٌل مصنع لخلط وتعبئة اسمده مركبة وسائله وبودره و 

 ب منطمه الصناعٌه وادى النطرون111األراضً ، بجهة : مولع ممارسه النشاط الصناعى / المطعه رلم 

، لٌد فى  3111110111اعمار للتنمٌة الزراعٌة لصاحبها )طاهر عطٌه محمود عبدهللا(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

استزراع األراضً المستصلحة.  وٌشترط فً  -ك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع.  عن بالمراف 12647برلم  21191316

هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة  ولٌس الري 

ولرار رئٌس  2117لسنة  351رئٌس الوزراء رلم  بطرٌك الؽمر.)الل من عشرٌن الؾ فدان(.  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار

.  االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العم رانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج 2118لسنة  356الجمهورٌة رلم 

 وادى النطرون ب منطمه الصناعٌه111الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة ، بجهة : مولع ممارسه النشاط الصناعى / المطعه رلم 

، لٌد فى  3111110111اعمار للتنمٌة الزراعٌة لصاحبها )طاهر عطٌه محمود عبدهللا(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

وما ورد بمرار  2117لسنة  351عن شبه  جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم  12647برلم  21191316

.  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 2118سنة ل  356رئٌس الجمهورٌة رلم 

 ب منطمه الصناعٌه وادى النطرون111التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : مولع ممارسه النشاط الصناعى / المطعه رلم 

، لٌد فى  3111110111عٌسى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  المصرٌة لبلنتاج الحٌوانً لصاحبها : بسام علً  -  24

 -عن النشاط : 12756برلم  21191325

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

 فة التراخٌص البلزمةمع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كا

 -ابو المطامٌر  -االسكندرٌة الصحراوي  -طرٌك الماهرة  58الكٌلو  -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : العمار خلؾ لرٌة األسد 

لصاحبها : دمحم محمود عوده دمحم أبو النمر  ، تاجر فرد ، رأس   3G Plastثري جً ببلست لتصنٌع المواسٌر الببلستٌكٌة   -  25

 -عن النشاط : 12629برلم  21191313، لٌد فى  3111110111 ماله ، 

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواسٌر ومنتجات الببلستٌكٌة.

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

 -برج العرب  -مدٌنة برج العرب الجدٌدة  - 2ج  9لمباشرة نشاطها . ، بجهة : مجاورة 

، لٌد  1111110111اٌجٌكو لصاحبها : رأفت حسان أحمد ناجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -المصرٌة األردنٌة للببلستٌن  -  26

 -عن النشاط : 12641برلم  21191315فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 لمنتجات الببلستٌكٌة ) أكٌاس وشنط وخراطٌم من البولى اثٌلٌن وروالت و شرنن من البولى اثٌلٌن(الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع ا

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

ب ( الوالعة بالمطاع رلم )المرحلة الثانٌة(  117م ) لمباشرة نشاطها . ، بجهة : المركز الرئٌسً مولع ممارسة النشاط: لطعة رل

 -وادى النطرون  -بؤرض المنطمة الصناعٌة 

لصاحبها : مى ماهر عبدالمجٌد دمحم فرهود  ، تاجر فرد ،   Marshia For Apparelمارشٌا لصناعة المبلبس الجاهزة  -  27

 -شاط :عن الن 12733برلم  21191321، لٌد فى  751110111رأس ماله ،  

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المبلبس الجاهزة.

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

 -الدخٌله  -العجمى شرق ش البٌطاش خلؾ المخبز األلى - 1شارع السمالٌهى رلم  17لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمار رلم 

لصاحبها : مى ماهر عبدالمجٌد دمحم فرهود  ، تاجر فرد ،   Marshia For Apparelمارشٌا لصناعة المبلبس الجاهزة  -  28

 -عن النشاط : 12733برلم  21191321، لٌد فى  751110111رأس ماله ،  

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المبلبس الجاهزة.

 ات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص البلزمةمع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرار

 -باب شرلى  -لمباشرة نشاطها ، بجهة : ش االندلس االبراهٌمٌة 

، لٌد فى  1111110111اٌما لتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة لصاحبها : احمد دمحم احمد دمحم حافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 -عن النشاط : 12749برلم  21191324

 الامة وتشؽٌل مصنع لتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة.

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

 -المنتزه  -برج الشروق  - 31من ش  64لمباشرة نشاطها . ، بجهة : ش 

، لٌد فى  1111110111احبها : هبة هلل حسن مصطفى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  درٌم للمنتجات الورلٌة لص -  31

 -عن النشاط : 12769برلم  21191327

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األكواب والعبوات الورلٌة.

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

مدٌنة  -المنطمة الصناعٌة  -المرحلة الثالثة  - 199لمباشرة نشاطها . ، بجهة : المركز الرئٌسً ومولع ممارسة النشاط : المطعة رلم 

 -وادى النطرون  -وادي النطرون 

، لٌد فى  511110111ٌسر تكس للمبلبس الجاهزة لصاحبها : أحمد سعٌد دمحم أحمد لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 -عن النشاط : 12635برلم  21191314

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المبلبس الجاهزة.

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

 -كفر الدوار  -شارع حمدي الترزي  4لمباشرة نشاطها . ، بجهة : العمار رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، لٌد فى  3111110111الهدى الوطنٌة إلنشاء وادارة المدارس لصاحبها : احمد دمحم عطٌه السما  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 -عن النشاط : 12731برلم  21191321

 انشاء و اداره و تشؽٌل المدارس.

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

 -الدخٌله  -العجمى شرق ش البٌطاش خلؾ المخبز األلى - 1شارع السمالٌهى رلم  17لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمار رلم 

، لٌد فى  11110111لصاحبها : أشرؾ دمحم أحمد سعٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Invicta Softإنفٌكتا سوفت  -  33

 -عن النشاط : 12751برلم  21191324

و  صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات -1

 أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و

 التعلٌم التكنولوجً .

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها . -2

 لٌها .أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب ع -3

الدور السادس  -شارع لبضاٌا البٌطاش  31إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات ، بجهة :  -4

 -الدخٌله  - 16شمة 

، لٌد فى  11110111لصاحبها : أشرؾ دمحم أحمد سعٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Invicta Softإنفٌكتا سوفت  -  34

 عن . 12751برلم  21191324

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -5

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -6

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -7

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -8

 بكات نمل و تداول البٌاناتتنفٌذ و ادارة ش -9

 االتصاالت وخدمات االنترنت - 11

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . - 11

 -الدخٌله  - 16 الدور السادس شمة -شارع لبضاٌا البٌطاش  31إلامة شبكات نمل الصوت والصورة ، بجهة :  - 12

، لٌد فى  11110111لصاحبها : أشرؾ دمحم أحمد سعٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Invicta Softإنفٌكتا سوفت  -  35

عن و البٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد الحصول علً ترخٌص من الجهات المعنٌة وٌشمل  12751برلم  21191324

 ول.ذلن شبكات الهاتؾ المحم

الامه و اداره وتشؽٌل وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه والبلسلكٌه و االلمار الصناعٌة بعد الحصول على  - 13

 ترخٌص من الجهات المعنٌه والٌشمل ذلن

 االذاعه والتلٌفزٌون



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ستشعار عن بعد ومشروعات مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واال - 14

 التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار

 -الدخٌله  - 16الدور السادس شمة  -شارع لبضاٌا البٌطاش  31) وزٌر الدفاع واالنتاج ، بجهة : 

د فى ، لٌ 11110111لصاحبها : أشرؾ دمحم أحمد سعٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Invicta Softإنفٌكتا سوفت  -  36

 2113لسنه  64عن الحربى رلم  12751برلم  21191324

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات - 15

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. - 16

 ة ودعم رٌادة األعمال.حاضنات األعمال التكنولوجٌ - 17

األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً  - 18

 والثمافً والفنً.

 16ر السادس شمة الدو -شارع لبضاٌا البٌطاش  31مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة ، بجهة : 

 -الدخٌله  -

، لٌد فى  11110111لصاحبها : أشرؾ دمحم أحمد سعٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Invicta Softإنفٌكتا سوفت  -  37

 عن الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 12751برلم  21191324

 -الدخٌله  - 16دس شمة الدور السا -شارع لبضاٌا البٌطاش  31لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

، لٌد فى  211110111هنداوى إلستصبلح األراضى لصاحبها : جمعه سلومه هنداوى خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 -عن النشاط : 12786برلم  21191331

استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن 

 الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة

 ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

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

 المماوالت العامة.

تمسٌم  -تلتزم المنشؤة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون اإلستثمار ، بجهة : ش الدكتور احمد ٌوسؾ 

 -العامرٌه  -كٌنج مرٌوط  -البنون 

، لٌد فى  211110111هنداوى إلستصبلح األراضى لصاحبها : جمعه سلومه هنداوى خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 عن والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام المنشؤة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً 12786برلم  21191331

والئحته التنفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون  2117لسنة  72لم التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار ر

 اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز

 الوارده به وببلئحته التنفٌذٌة.

والئحته التنفٌذٌة لبل  2117لسنة  72تتعهد المنشؤة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 نشاط الخارج عن تلن المجاالت.ال

 -العامرٌه  -كٌنج مرٌوط  -تمسٌم البنون  -مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : ش الدكتور احمد ٌوسؾ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، لٌد فى  211110111هنداوى إلستصبلح األراضى لصاحبها : جمعه سلومه هنداوى خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 عن السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 12786برلم  21191331

 -العامرٌه  -كٌنج مرٌوط  -تمسٌم البنون  -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : ش الدكتور احمد ٌوسؾ 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   HYPER CAR CAREهاٌبر كار كٌر  -  1

 الامة وتشؽٌل وادارة محطات خدمة وتموٌن السٌارات والعناٌة بها.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 12768برلم  21191327،لٌدت فى  11111110111

 امة وتشؽٌل وادارة محطات خدمة وتموٌن السٌارات والعناٌة بها.ال

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 -رشدي  -(  5فرٌد بن ) الدور الثانً شمة رلم 

 -سٌدى جابر 

 لخارج   شركة  ،  ؼرض الشركة هوٌوزر اللحاق العمالة المصرٌة بالداخل وا -  2

 الحاق العمالة المصرٌة للعمل )بالداخل/ بالداخل والخارج / بالخارج(

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 12717برلم  21191318فى  ،لٌدت 2511110111

 الحاق العمالة المصرٌة للعمل )بالداخل/ بالداخل والخارج / بالخارج(

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 تحمٌك

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

 شارع البكباشً العٌسوي الدور الثالث علوي 56رلم 

 -المنتزه  -االسكندرٌة  -لسم المنتزة اول  -

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Tasty Foodsتاستً فودز للتجارة  -  3

 التجارة العامة وباالخص تجارة المواد الؽذائٌة والفواكه والخضروات وكافة المواد الؽذائٌة

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة

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

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

 رضمن الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽ

 التورٌدات العمومٌة

 ، عن ؼرض الشركة هو 12752برلم  21191325،لٌدت فى  1111110111المماوالت   ،رأس مالها   

 التجارة العامة وباالخص تجارة المواد الؽذائٌة والفواكه والخضروات وكافة المواد الؽذائٌة

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة

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

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

 لؽرضمن الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا ا

 التورٌدات العمومٌة

 -سٌدى جابر  -سموحة  -المماوالت ، بجهة : ش بهاء الدٌن الؽتوري 

 شركة  ،  العامة   Tasty Foodsتاستً فودز للتجارة  -  4

 المٌام بجمٌع اعمال التخلٌص الجمركً

 خٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار الترا

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

 تحمٌك

نون .  ،رأس مالها   ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام الما

 ، عن العامة 12752برلم  21191325،لٌدت فى  1111110111

 المٌام بجمٌع اعمال التخلٌص الجمركً

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 تحمٌك

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

 -سٌدى جابر  -سموحة  -ي بهاء الدٌن الؽتور

 )شركة معتز صبلح راشد عبد الحمٌد وشرٌكه (   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  5

 تصنٌع جمٌع أنواع الكرٌمات والشامبوهات الطبٌة.

 تخزٌن جمٌع مستحضرات التجمٌل والمكمبلت الؽذائٌة واألدوٌة والجدٌد من المستلزمات الطبٌة واألجهزة الطبٌة البسٌطة.

 7مع مراعاه اإللتزام بالشروط والضوابط الواردة بمرار مجلس إدارة المنطمة الحرة العامة باإلسكندرٌة والصادر برلم / وذلن 

 142 - 2118بتارٌخ  2118/ 11/4.

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

 ، عن ؼرض الشركة  12691برلم  21191313،لٌدت فى  7111110111س مالها   ،رأ

 تصنٌع جمٌع أنواع الكرٌمات والشامبوهات الطبٌة.

 تخزٌن جمٌع مستحضرات التجمٌل والمكمبلت الؽذائٌة واألدوٌة والجدٌد من المستلزمات الطبٌة واألجهزة الطبٌة البسٌطة.

 7والضوابط الواردة بمرار مجلس إدارة المنطمة الحرة العامة باإلسكندرٌة والصادر برلم  / وذلن مع مراعاه اإللتزام بالشروط

 142 - 2118بتارٌخ  2118/ 11/4.

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

 -باإلسكندرٌة بجهة : المنطمة الحرة العامة 

 )شركة معتز صبلح راشد عبد الحمٌد وشرٌكه (   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  6

 تصنٌع جمٌع أنواع الكرٌمات والشامبوهات الطبٌة.

 تخزٌن جمٌع مستحضرات التجمٌل والمكمبلت الؽذائٌة واألدوٌة والجدٌد من المستلزمات الطبٌة واألجهزة الطبٌة البسٌطة.

 7اإللتزام بالشروط والضوابط الواردة بمرار مجلس إدارة المنطمة الحرة العامة باإلسكندرٌة والصادر برلم / وذلن مع مراعاه 

 142 - 2118بتارٌخ  2118/ 11/4.

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

 ، عن ؼرض الشركة  12691برلم  21191313،لٌدت فى  7111110111،رأس مالها   

 تصنٌع جمٌع أنواع الكرٌمات والشامبوهات الطبٌة.

 تخزٌن جمٌع مستحضرات التجمٌل والمكمبلت الؽذائٌة واألدوٌة والجدٌد من المستلزمات الطبٌة واألجهزة الطبٌة البسٌطة.

 7الواردة بمرار مجلس إدارة المنطمة الحرة العامة باإلسكندرٌة والصادر برلم / وذلن مع مراعاه اإللتزام بالشروط والضوابط 

 142 - 2118بتارٌخ  2118/ 11/4.

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

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الحى األول  -كارفود بجوار المسجد السعودى مول -بالدور العلوى  118بجهة : محل رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 المٌصر للتورٌدات والتجارة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  7

 عموم التجارة والتوزٌع وباالخص تجارة لطع ؼٌار السٌارات بكافة انواعها

 التورٌدات العمومٌة

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 12776برلم  21191328،لٌدت فى  181110111

 عموم التجارة والتوزٌع وباالخص تجارة لطع ؼٌار السٌارات بكافة انواعها

 ت العمومٌةالتورٌدا

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

صر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : ش ؼرضها فً م

 متفرع من شارع مسجد عمر مكرم -عادل مصطفً 

 -المنتزه  -السٌوؾ  -

االراضً   شركة  ،  ؼرض الشركة الؽمري لبلستثمار العماري والسٌاحً والتشٌٌد والبناء واالستٌراد والتصدٌر واستصبلح  -  8

 هو:

 االستثمار العمارى .

 المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة.

 شراء وبٌع وتاجٌر وامتبلن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامه

 والتجارٌه واالدارٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استؽبللها لحسابها اوالمنشات علٌها والامه المبانى والواحدات السكنٌه 

 لحساب الؽٌر.

 الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن   ،رأس

 ، عن ؼرض الشركة هو: 12753برلم  21191325،لٌدت فى  511110111مالها   

 االستثمار العمارى .

 المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة.

 شراء وبٌع وتاجٌر وامتبلن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامه

 ه واالدارٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استؽبللها لحسابها اوالمنشات علٌها والامه المبانى والواحدات السكنٌه والتجارٌ

 لحساب الؽٌر.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن ، بجهة

 الملنشارع  -أبراج سٌسٌلٌا جروب  - 2شمة  -: برج الرٌان 

 -المنتزه  -لسم ثانً المنتزة  -الجدٌد 

 الؽمري لبلستثمار العماري والسٌاحً والتشٌٌد والبناء واالستٌراد والتصدٌر واستصبلح االراضً   شركة  ،  سواء -  9

 ٌمل مستوىكانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال 

 الفنادق والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثبلثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه منها

 على نصؾ اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع

 عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانوناً.

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم   ،رأس مالها    1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121م المانون رلم تلتزم الشركه باحكا

 ، عن سواء 12753برلم  21191325،لٌدت فى  511110111

 ستوىكانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل م

 الفنادق والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثبلثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه منها

 على نصؾ اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع

 عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانوناً.

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم ، بجهة : برج  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 شارع الملن -أبراج سٌسٌلٌا جروب  - 2شمة  -الرٌان 

 -المنتزه  -لسم ثانً المنتزة  -الجدٌد 

 اء واالستٌراد والتصدٌر واستصبلح االراضً   شركة  ،  اعمالالؽمري لبلستثمار العماري والسٌاحً والتشٌٌد والبن -  11

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

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 ً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فًاستصبلح وتجهٌز األراض

 هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 ، عن اعمال 12753برلم  21191325،لٌدت فى  511110111 . فٌما عدا المناطك الصادر   ،رأس مالها  

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

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 رافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فًاستصبلح وتجهٌز األراضً بالم

 هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 شارع الملن -أبراج سٌسٌلٌا جروب  - 2شمة  -. فٌما عدا المناطك الصادر ، بجهة : برج الرٌان 

 -المنتزه  -لسم ثانً المنتزة  -الجدٌد 

الؽمري لبلستثمار العماري والسٌاحً والتشٌٌد والبناء واالستٌراد والتصدٌر واستصبلح االراضً   شركة  ،  بها لرار  -  11

 2118نة لس 356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351رئٌس الوزراء رلم 

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

لسنة  351، عن بها لرار رئٌس الوزراء رلم  12753برلم  21191325،لٌدت فى  511110111ألحكام المانون  ،رأس مالها   

 2118لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117

 لن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطةوذ

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

 تحمٌك

ما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله ؼرضها فً مصر أو الخارج. ك

 ً  طبما

 شارع الملن -أبراج سٌسٌلٌا جروب  - 2شمة  -ألحكام المانون ، بجهة : برج الرٌان 

 -المنتزه  -لسم ثانً المنتزة  -الجدٌد 

 لورنزو للمبلبس الجاهزة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  12

 تجارة وبٌع وتوزٌع المبلبس الجاهزة واكسسواراتها.

 التوكٌبلت التجارٌة.

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

 ئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضهاالوكاله التجارٌه ، وال ٌنش

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

دت فى ،لٌ 211110111وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة هو 12765برلم  21191326

 تجارة وبٌع وتوزٌع المبلبس الجاهزة واكسسواراتها.

 التوكٌبلت التجارٌة.

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

 لشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضهاالوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس ا

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -مصطفى كامل  -وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار ، بجهة : طرٌك الحرٌة 

 -ٌدى جابر س

 لورنزو للمبلبس الجاهزة   شركة  ،  التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . -  13

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

 تحمٌك

دمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون  ،رأس مالها   ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تن

 ، عن التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . 12765برلم  21191326،لٌدت فى  211110111

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

 تحمٌك

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

 -سٌدى جابر  -مصطفى كامل  -الحرٌة 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو:   Gallupؼالوب  -  14

 الامة وتشؽٌل مصنع:

 السجاد.لتصنٌع الفخار و -

 لتصنٌع مواد التعبئة والتؽلٌؾ. -

 لتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة. -

 التجارة العامة فٌما هو مسموح به لانوناً.

 تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام

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

، عن ؼرض  12766برلم  21191326،لٌدت فى  511110111عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار   ،رأس مالها   

 الشركة هو:

 الامة وتشؽٌل مصنع:

 لتصنٌع الفخار والسجاد. -

 لتصنٌع مواد التعبئة والتؽلٌؾ. -

 لتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة. -

 التجارة العامة فٌما هو مسموح به لانوناً.

 تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام

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

 -أبو تبلت  -متفرع من شارع اإلهرام  -عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار ، بجهة : شارع أبو شبانة 

 -العامرٌه  -العامرٌة أول 

 شركة  ،  المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده بمانون اإلستثمار وببلئحته التنفٌذٌة.   Gallup ؼالوب -  15



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2117لسنة  72وتتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون اإلستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 ل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطةوذلن دون اإلخبل

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

، عن المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده بمانون اإلستثمار  12766 برلم 21191326،لٌدت فى  511110111مالها   

 وببلئحته التنفٌذٌة.

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2117لسنة  72وتتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون اإلستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 ام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطةوذلن دون اإلخبلل بؤحك

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

 -تبلت أبو  -متفرع من شارع اإلهرام  -شارع أبو شبانة 

 -العامرٌه  -العامرٌة أول 

 مورجان للتورٌدات العمومٌة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو: -  16

 التورٌدات العمومٌة

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 ، عن ؼرض الشركة هو: 12761برلم  21191326،لٌدت فى  511110111ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 التورٌدات العمومٌة

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 -المنتزه  -سٌدي بشر بحري  -ألحكام المانون . ، بجهة : ش الصاغ دمحم عبد السبلم 

 نٌللً تكس   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -بس المصرٌة للتطرٌز والمبل -  17

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع النسٌج الدائري ومبلبس األطفال من ألمشة الترٌكو وبعضها مطرز.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 12688برلم  21191313ٌدت فى ،ل 25111110111

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع النسٌج الدائري ومبلبس األطفال من ألمشة الترٌكو وبعضها مطرز.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 -كفر الدوار  -مدٌنة كفر الدوار  -بزمام شركة مصر للؽزل والنسٌج  -ات النسٌجٌة ( بمجمع الصناع21/1المطعة رلم)

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Egyptian Center For Technology - E.C.Tالمركز المصري للتكنولوجٌا  -  18

 رد البشرٌة وتكنولوجٌا المعلومات.الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة فً مجال اإلدارة وإدارة الموا

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 12764برلم  21191326،لٌدت فى  111110111

 إلدارة وإدارة الموارد البشرٌة وتكنولوجٌا المعلومات.الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة فً مجال ا

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 -باب شرلى  -األزارٌطة  -شارع مٌرموان 

 كة  ،  ؼرض الشركة هومجموعة الوفاق العربى إللحاق العمالة المصرٌة بالداخل والخارج   شر -  19

 الحاق العمالة المصرٌة للعمل بالداخل والخارج.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 12779برلم  21191331،لٌدت فى  1111110111

 لداخل والخارج.الحاق العمالة المصرٌة للعمل با

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 تحمٌك

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

 -اعلى كافٌه حمزاوى  -ش االسراء والمعراج  21مٌدان 

 -العامرٌة أول 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   -اسكندرٌة للحلول الهندسٌة المتكاملة   -  21

 ل مصنع لتصنٌع األدوات واالجهزه الكهربائٌه ومنزلٌه واللوحات الكهربائٌة.الامة وتشؽٌ

 صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و

 أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

 إلامة شبكات نمل الصوت والصورة و البٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد الحصول علً ترخٌص من الجهات المعنٌة -

 هو ، عن ؼرض الشركة 12734برلم  21191321،لٌدت فى  11111110111وٌشمل ذلن شبكات الهاتؾ   ،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األدوات واالجهزه الكهربائٌه ومنزلٌه واللوحات الكهربائٌة.

 صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و

 أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

 عمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌاناتأ -

 إلامة شبكات نمل الصوت والصورة و البٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد الحصول علً ترخٌص من الجهات المعنٌة -

 -باب شرلى  -اإلبراهٌمٌة  -وٌشمل ذلن شبكات الهاتؾ ، بجهة : طرٌك الحرٌة 

 شركة  ،  المحمول.   -دسٌة المتكاملة  اسكندرٌة للحلول الهن -  21

 التوكٌبلت التجارٌة.

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

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

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

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

 المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة.

 ، عن المحمول. 12734برلم  21191321،لٌدت فى  11111110111تورٌد و تركٌب االجهزة   ،رأس مالها   

 التوكٌبلت التجارٌة.

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

 زمة لمزاولة ؼرضهاالوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

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

 المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة.

 -رلى باب ش -اإلبراهٌمٌة  -تورٌد و تركٌب االجهزة ، بجهة : طرٌك الحرٌة 

 شركة  ،  ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .   -اسكندرٌة للحلول الهندسٌة المتكاملة   -  22

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

 تحمٌك

لخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   ؼرضها فً مصر أو فً ا

 ، عن ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . 12734برلم  21191321،لٌدت فى  11111110111

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

 تحمٌك

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

 -باب شرلى  -اهٌمٌة اإلبر -طرٌك الحرٌة 

اجهزه  -شركة  ،  االلكترونٌة للمنشات من الداخل فمط من )كامٌرات المرالبة    -اسكندرٌة للحلول الهندسٌة المتكاملة   -  23

 البوابات االلكترونٌة( -االنذار 

 والصٌانة المتنملة لما سبك.

 ء / تلٌفونات / طرق( واستؽبللها بالتملٌن او االٌجار وتنسٌكتجهٌز االراضى بمرافك البنٌه االساسٌه)مٌاه / صرؾ صحى / كهربا

 الحدائك والطرق والمٌادٌن.

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما 2112لسنة  311إدارة المشروعات واإلشراؾ على تنفٌذها، مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها.

، عن االلكترونٌة للمنشات من  12734برلم  21191321،لٌدت فى  11111110111الوزارى   ،رأس مالها   مع مراعاه المرار 

 البوابات االلكترونٌة( -اجهزه االنذار  -الداخل فمط من )كامٌرات المرالبة 

 والصٌانة المتنملة لما سبك.

 ٌفونات / طرق( واستؽبللها بالتملٌن او االٌجار وتنسٌكتجهٌز االراضى بمرافك البنٌه االساسٌه)مٌاه / صرؾ صحى / كهرباء / تل

 الحدائك والطرق والمٌادٌن.

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما 2112لسنة  311إدارة المشروعات واإلشراؾ على تنفٌذها، مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها.

 -باب شرلى  -اإلبراهٌمٌة  -ى ، بجهة : طرٌك الحرٌة مع مراعاه المرار الوزار

بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد  2112لسنة  311شركة  ،  رلم    -اسكندرٌة للحلول الهندسٌة المتكاملة   -  24

 بموافمة و اجراءات الترخٌص بها

 ونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأستمدٌم االستشارات الهندسٌة والفنٌة )فٌما عدا االستشارات المان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 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 

برلم  21191321،لٌدت فى  11111110111ل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة   ،رأس مالها   وذلن دون اإلخبل

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 2112لسنة  311، عن رلم  12734

 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

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

 -باب شرلى  -اإلبراهٌمٌة  -خبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة : طرٌك الحرٌة وذلن دون اإل

 اسكندرٌة الدارة المطاعم والكافٌهات   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  25

 الامة وتشؽٌل وادارة واستؽبلل المطاعم الثابتة والكافترٌات ومطاعم الوجبات السرٌعة والتٌن اواي

 دٌم خدمات توصٌل الطلبات للمنازلتم

 التوكٌبلت التجارٌة و حك استؽبلل العبلمات التجارٌة ) الفرنشاٌز (

 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 ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها

 ، عن ؼرض الشركة هو 12717برلم  21191319،لٌدت فى  2111110111من الجهات المختصة وبما   ،رأس مالها   

 الكافترٌات ومطاعم الوجبات السرٌعة والتٌن اوايالامة وتشؽٌل وادارة واستؽبلل المطاعم الثابتة و

 تمدٌم خدمات توصٌل الطلبات للمنازل

 التوكٌبلت التجارٌة و حك استؽبلل العبلمات التجارٌة ) الفرنشاٌز (

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

 له التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضهاالوكا

 -الدور الرابع علوي  13من الجهات المختصة وبما ، بجهة : ش مصطفً كامل شمة رلم 

 -الرمل  -االسكندرٌة  -اول الرمل  -جلٌم 

 لكافٌهات   شركة  ،  ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرضاسكندرٌة الدارة المطاعم وا -  26

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 ، عن ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 12717برلم  21191319،لٌدت فى  2111110111

 ون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن د



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 تحمٌك

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

 -الدور الرابع علوي  13مصطفً كامل شمة رلم 

 -الرمل  -االسكندرٌة  -اول الرمل  -جلٌم 

 التٌسٌر مٌدٌكال للخدمات الطبٌة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  27

 فٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عبلجٌة أو طبٌة .إالامة وتشؽٌل المستش

 تجارة وبٌع وتوزٌع المستلزمات الطبٌة واألدوٌة ومستحضرات التجمٌل والنظارات الطبٌة.

 المرئٌه . الدعاٌة واالعبلن والتسوٌك للمنتجات والمستلزمات الطبٌة بكافة أنواعها بكافة الوسائل المسموعه و الممروءه و

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

 ، عن ؼرض الشركة هو 12758برلم  21191325،لٌدت فى  511110111وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه   ،رأس مالها   

 متخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عبلجٌة أو طبٌة .إالامة وتشؽٌل المستشفٌات ال

 تجارة وبٌع وتوزٌع المستلزمات الطبٌة واألدوٌة ومستحضرات التجمٌل والنظارات الطبٌة.

 ه .الدعاٌة واالعبلن والتسوٌك للمنتجات والمستلزمات الطبٌة بكافة أنواعها بكافة الوسائل المسموعه و الممروءه و المرئٌ

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

 -وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه ، بجهة : عزبة ابراهٌم صالح بجوار الشهر العمارى مباشرة 

 -العامرٌه 

التٌسٌر مٌدٌكال للخدمات الطبٌة   شركة  ،  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد  -  28

 تعاونها على تحمٌك

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

، عن من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو  12758برلم  21191325،لٌدت فى  511110111

 التً لد تعاونها على تحمٌك

 

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

 -ابراهٌم صالح بجوار الشهر العمارى مباشرة 

 -العامرٌه 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Marine And Sustainable Water Companyمارٌن أند ساستنبل ووتر كومبانً  -  29

 ألامه او اداره وتشؽٌل وصٌانه محطات تحلٌة

 رها ، وفماً للمعاٌٌر الفنٌة والعلمٌة الممررة فً هذا الشؤن.المٌاه وتكرٌرها وشبكات توزٌعها وخطوط نملها ومعالجتها وتدوٌ

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع النماذج والموالب لآلالت والمعدات.

 التورٌدات العمومٌة.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 أعمال صٌانة الوحدات البحرٌة البلزمة لممارسة النشاط. )دون إنشاء مركز صٌانة(

 ً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدموتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مال

 ، عن ؼرض الشركة هو 12763برلم  21191326،لٌدت فى  2511110111إلتزام   ،رأس مالها   

 ألامه او اداره وتشؽٌل وصٌانه محطات تحلٌة

 ا ، وفماً للمعاٌٌر الفنٌة والعلمٌة الممررة فً هذا الشؤن.المٌاه وتكرٌرها وشبكات توزٌعها وخطوط نملها ومعالجتها وتدوٌره

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع النماذج والموالب لآلالت والمعدات.

 التورٌدات العمومٌة.

 أعمال صٌانة الوحدات البحرٌة البلزمة لممارسة النشاط. )دون إنشاء مركز صٌانة(

 مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدموتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً 

 -سٌدي بشر بحري  -إلتزام ، بجهة : طرٌك جمال عبد الناصر 

 -المنتزه 

شركة  ،  الشركة بهذا الشرط    Marine And Sustainable Water Companyمارٌن أند ساستنبل ووتر كومبانً  -  31

 والئحته التنفٌذة ، 2117لسنة  72متع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم ٌسمط حمها فً الت

 مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده بمانون اإلستثمار وببلئحته التنفٌذٌة.

 والئحته التنفٌذٌة 2117لسنة  72علٌها بمانون اإلستثمار رلم  كما تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص

 لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

برلم  21191326،لٌدت فى  2511110111وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ،   ،رأس مالها   

والئحته  2117لسنة  72لمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم ، عن الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع با 12763

 التنفٌذة ،

 مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده بمانون اإلستثمار وببلئحته التنفٌذٌة.

 والئحته التنفٌذٌة 2117لسنة  72بمانون اإلستثمار رلم  كما تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها

 لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 -سٌدي بشر بحري  -وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، ، بجهة : طرٌك جمال عبد الناصر 

 -المنتزه 

شركة  ،  وبشرط استصدار    Marine And Sustainable Water Companyمارٌن أند ساستنبل ووتر كومبانً  -  31

 التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 كتحمٌ

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

 ، عن وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . 12763برلم  21191326،لٌدت فى  2511110111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 تحمٌك

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

 -سٌدي بشر بحري  -طرٌك جمال عبد الناصر 

 -المنتزه 

 حمدي دمحم حسن مرعً وشركاه   شركة  ،  الوراثٌة فً المجاالت النباتٌة والحٌوانٌة -  32

 إلامة المزارع السمكٌة .

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

ت السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها.  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارا

 ، عن الوراثٌة فً المجاالت النباتٌة والحٌوانٌة 12789برلم  21191331،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها   

 إلامة المزارع السمكٌة .

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

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

 -رشٌد  -شارع الكورنٌش -خلؾ المستشفً العام  -بجهة : عمارة حمدي مرعً 

 وشركاه   شركة  ،  ؼرض الشركة  حمدي دمحم حسن مرعً -  33

 استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع

 بطرٌك الؽمرولٌس الري 

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

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

 ، عن ؼرض الشركة  12789برلم  21191331،لٌدت فى  3111110111الهندسة   ،رأس مالها   

 استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع

 طرٌك الؽمرولٌس الري ب

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

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

 -رشٌد  -شارع الكورنٌش -ام خلؾ المستشفً الع -الهندسة ، بجهة : عمارة حمدي مرعً 

 عبلء الدٌن وأوالده للتجارة والمماوالت المتكاملة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  34

 المماوالت العامة والمتكاملة للمبانً والطرق وصٌانتها وترمٌمها.

 شراء وبٌع وتاجٌر وامتبلن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامه -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 المنشات علٌها والامه المبانى والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استؽبللها لحسابها او

 لحساب الؽٌر.

 تجهٌز االراضى بمرافك البنٌه االساسٌه)مٌاه / صرؾ صحى / كهرباء / تلٌفونات / طرق( واستؽبللها بالتملٌن او االٌجار -

 ، عن ؼرض الشركة هو 12711برلم  21191314،لٌدت فى  5111110111وتنسٌك   ،رأس مالها   

 المماوالت العامة والمتكاملة للمبانً والطرق وصٌانتها وترمٌمها.

 راء وبٌع وتاجٌر وامتبلن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامهش -

 المنشات علٌها والامه المبانى والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استؽبللها لحسابها او

 لحساب الؽٌر.

 ٌز االراضى بمرافك البنٌه االساسٌه)مٌاه / صرؾ صحى / كهرباء / تلٌفونات / طرق( واستؽبللها بالتملٌن او االٌجارتجه -

 -سٌدى جابر  -سموحة  -تمسٌم المضاه  312ش  11وتنسٌك ، بجهة : 

 .عبلء الدٌن وأوالده للتجارة والمماوالت المتكاملة   شركة  ،  الحدائك والطرق والمٌادٌن -  35

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

 الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء

 ال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل مستوىكانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكم

الفنادق والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثبلثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه   ،رأس 

 ، عن الحدائك والطرق والمٌادٌن. 12711برلم  21191314،لٌدت فى  5111110111مالها   

 ارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة.التج

 الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء

 نشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل مستوىكانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال الم

الفنادق والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثبلثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه ، بجهة : 

 -سٌدى جابر  -سموحة  -تمسٌم المضاه  312ش  11

 المتكاملة   شركة  ،  منها عبلء الدٌن وأوالده للتجارة والمماوالت -  36

 على نصؾ اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع.

 الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات الثابتة وتمدٌم كافة المؤكوالت والمشروبات )فٌما عدا الكحولٌة( والتٌن أواي.

 رٌة.عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانوناً والتوكٌبلت التجا

 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 ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة   ،رأس مالها   

 ، عن منها 12711برلم  21191314،لٌدت فى  5111110111

 على نصؾ اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات الثابتة وتمدٌم كافة المؤكوالت والمشروبات )فٌما عدا الكحولٌة( والتٌن أواي.

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانوناً والتوكٌبلت التجارٌة.

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

ش  11الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة ، بجهة : 

 -ر سٌدى جاب -سموحة  -تمسٌم المضاه  312

 عبلء الدٌن وأوالده للتجارة والمماوالت المتكاملة   شركة  ،  لمزاولة ؼرضها -  37

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 الدعاٌة واالعبلن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة.

 )بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة(.إلامة وتنظٌم وإدارة المعارض والمإتمرات والندوات 

 تمدٌم االستشارات اإلدارٌة )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال

األوراق   ،رأس مالها   واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال 

 ، عن لمزاولة ؼرضها 12711برلم  21191314،لٌدت فى  5111110111

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 الدعاٌة واالعبلن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة.

 بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة(.إلامة وتنظٌم وإدارة المعارض والمإتمرات والندوات )

 تمدٌم االستشارات اإلدارٌة )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال

تمسٌم  312ش  11ألوراق ، بجهة : واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال ا

 -سٌدى جابر  -سموحة  -المضاه 

 عبلء الدٌن وأوالده للتجارة والمماوالت المتكاملة   شركة  ،  المالٌة المنصوص علٌها فً -  38

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 27المادة 

 رٌة.الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البش

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها 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 طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   ؼرضها فً مصر أو 

 ، عن المالٌة المنصوص علٌها فً 12711برلم  21191314،لٌدت فى  5111110111

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 27المادة 

 وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.الامة وتشؽٌل مركز العداد 

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 27 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 تحمٌك

 11ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 -سٌدى جابر  -سموحة  -تمسٌم المضاه  312ش 

 ا فًعبلء الدٌن وأوالده للتجارة والمماوالت المتكاملة   شركة  ،  المالٌة المنصوص علٌه -  39

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 27المادة 

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 ، عن المالٌة المنصوص علٌها فً 12711برلم  21191314،لٌدت فى  5111110111

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 27المادة 

 ؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.الامة وتش

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 -مدخل ب  -عمارة األوركٌد  -الدور العاشر  4الوحدة رلم 

 -جابر سٌدى  -سموحة  -ناحٌة الصبحٌة  - 7حوض عثمان باشا الشرلً رلم 

 عبلء الدٌن وأوالده للتجارة والمماوالت المتكاملة   شركة  ،  لمزاولة ؼرضها -  41

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 الدعاٌة واالعبلن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة.

 ات )بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة(.إلامة وتنظٌم وإدارة المعارض والمإتمرات والندو

 تمدٌم االستشارات اإلدارٌة )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال

ال األوراق   ،رأس مالها   واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مج

 ، عن لمزاولة ؼرضها 12711برلم  21191314،لٌدت فى  5111110111

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 الدعاٌة واالعبلن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة.

 ت )بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة(.إلامة وتنظٌم وإدارة المعارض والمإتمرات والندوا

 تمدٌم االستشارات اإلدارٌة )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 28 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الدور  4ل األوراق ، بجهة : الوحدة رلم واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجا

 -مدخل ب  -عمارة األوركٌد  -العاشر 

 -سٌدى جابر  -سموحة  -ناحٌة الصبحٌة  - 7حوض عثمان باشا الشرلً رلم 

 عبلء الدٌن وأوالده للتجارة والمماوالت المتكاملة   شركة  ،  منها -  41

 ائٌه للمشروع.على نصؾ اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌو

 الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات الثابتة وتمدٌم كافة المؤكوالت والمشروبات )فٌما عدا الكحولٌة( والتٌن أواي.

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانوناً والتوكٌبلت 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 ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة   ،رأس مالها   

 ، عن منها 12711برلم  21191314،لٌدت فى  5111110111

 لمشروع.على نصؾ اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه ل

 الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات الثابتة وتمدٌم كافة المؤكوالت والمشروبات )فٌما عدا الكحولٌة( والتٌن أواي.

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانوناً والتوكٌبلت التجارٌة.

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

الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة ، بجهة : الوحدة 

 -مدخل ب  -عمارة األوركٌد  -الدور العاشر  4رلم 

 -سٌدى جابر  -سموحة  -ناحٌة الصبحٌة  - 7حوض عثمان باشا الشرلً رلم 

 ماستر شٌؾ الدارة المطاعم والكافٌترٌات   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  42

 الامة و تشؽٌل و ادارة وتؤجٌر المطاعم و الكافٌترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع-

 المؤكوالت و التٌن اواى

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 كتحمٌ

برلم  21191314،لٌدت فى  151110111ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة هو 12696

 الامة و تشؽٌل و ادارة وتؤجٌر المطاعم و الكافٌترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع-

 والت و التٌن اواىالمؤك

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 29 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

( المركز التجاري بمشروع سان 123-122ها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها ، بجهة : الوحدة رلم  )ؼرض

 -الرمل  -الدور األول  -ستٌفانو جراند ببلزا 

ون .  ،رأس مالها   ماستر شٌؾ الدارة المطاعم والكافٌترٌات   شركة  ،  أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المان -  43

، عن أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : الوحدة  12696برلم  21191314،لٌدت فى  151110111

 -الرمل  -الدور األول  -( المركز التجاري بمشروع سان ستٌفانو جراند ببلزا 123-122رلم  )

 ،  ؼرض الشركة هو عمر سالم للتجارة والتوزٌع   شركة  -  44

 التجارة العامة والتوزٌع فٌماهو مسموح به لانونا

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 12762برلم  21191326،لٌدت فى  5111110111

 موح به لانوناالتجارة العامة والتوزٌع فٌماهو مس

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 -المنشٌه  -(  8شارع طلبة العلم ) محل رلم  5رلم 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Ofaly .Club (Egypt) Ltdاوفالى . كلوب )مصر (  -  45

 ارة المطاعم و الكافٌترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالتالامة و تشؽٌل و اد-

 وبٌع كافة انواع المخبوزات والحلوٌات

 إلامة وتشؽٌل وادارة المعارض والماعات والندوات والمإتمرات )بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة(.

 شؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.الامة وت

  تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال   ،رأس مالها 

 ، عن ؼرض الشركة هو 12784برلم  21191331،لٌدت فى  11111110111

 الامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافٌترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت-

 وبٌع كافة انواع المخبوزات والحلوٌات

 على حدة(. إلامة وتشؽٌل وادارة المعارض والماعات والندوات والمإتمرات )بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.

تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال ، بجهة : 

 الدور األول خلؾ جامعه 1شمة رلم  1سموحة برادٌز 

 -سٌدى جابر  -فاروس 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 30 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 شركة  ،  واالستحواذ   Ofaly .Club (Egypt) Ltdاوفالى . كلوب )مصر (  -  46

 27وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .

 تصوٌر ( -ال )فاكس تمدٌم خدمات رجال االعم

 عموم التسوٌك.

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

برلم  21191331،لٌدت فى  11111110111الها   وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات   ،رأس م

 ، عن واالستحواذ 12784

 27وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .

 تصوٌر ( - تمدٌم خدمات رجال االعمال )فاكس

 عموم التسوٌك.

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

 الدور األول خلؾ جامعه 1شمة رلم  1رادٌز وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات ، بجهة : سموحة ب

 -سٌدى جابر  -فاروس 

شركة  ،  وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد    Ofaly .Club (Egypt) Ltdاوفالى . كلوب )مصر (  -  47

 تعاونها على تحمٌك

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

، عن وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على  12784برلم  21191331،لٌدت فى  11111110111

 تحمٌك

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

 الدور األول خلؾ جامعه 1شمة رلم  1سموحة برادٌز 

 -سٌدى جابر  -فاروس 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Vera Careفٌرا كٌر  -  48

 زمات الطبٌةالامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمستحضرات الطبٌة والدوائٌة والمكمبلت الؽذائٌة والمستل

 والمعملٌة ومستحضرات التجمٌل.

 تصنٌع كل ما سبك لدى الؽٌر.

 تجارة وبٌع وتوزٌع كل ما سبك.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 عموم التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة فٌما هو مسموح به لانوناً.

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 12671برلم  21191311،لٌدت فى  511110111الوكاله التجارٌه   ،رأس مالها   

 ضرات الطبٌة والدوائٌة والمكمبلت الؽذائٌة والمستلزمات الطبٌةالامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمستح

 والمعملٌة ومستحضرات التجمٌل.

 تصنٌع كل ما سبك لدى الؽٌر.

 تجارة وبٌع وتوزٌع كل ما سبك.

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 عموم التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة فٌما هو مسموح به لانوناً.

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

 أرض أحمد دٌاب متفرع من ش أحمد أبو -ش اإلسراء  17الوكاله التجارٌه ، بجهة : 

 -الرمل  -سلٌمان 

اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص  شركة  ،  ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة   Vera Careفٌرا كٌر  -  49

 البلزمة لمزاولة ؼرضها

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 رأستمدٌم االستشارات بكافة أنواعها )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة  -

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

، عن  12671برلم  21191311،لٌدت فى  511110111من لانون سوق رأس المال والئحته   ،رأس مالها    27علٌها فً المادة 

 ك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى ح

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 تمدٌم االستشارات بكافة أنواعها )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس -

 لمال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوصا

 أرض أحمد دٌاب متفرع من ش أحمد أبو -ش اإلسراء  17من لانون سوق رأس المال والئحته ، بجهة :  27علٌها فً المادة 

 -الرمل  -سلٌمان 

 شركة  ،  التنفٌذٌة ( .   Vera Careفٌرا كٌر  -  51

 الوساطة فً إنهاء اإلجراءات لدى الجهات الؽٌر حكومٌة. -

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 تحمٌك

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

 ، عن التنفٌذٌة ( . 12671برلم  21191311،لٌدت فى  511110111

 الوساطة فً إنهاء اإلجراءات لدى الجهات الؽٌر حكومٌة. -

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

 17ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 أرض أحمد دٌاب متفرع من ش أحمد أبو -ش اإلسراء 

 -الرمل  -سلٌمان 

 شركة  ،  على تحمٌك   Gallupؼالوب  -  51

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

 ً  طبما

 ، عن على تحمٌك 12766برلم  21191326،لٌدت فى  511110111ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

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

 ً  طبما

 -أبو تبلت  -متفرع من شارع اإلهرام  -ألحكام المانون . ، بجهة : شارع أبو شبانة 

 -العامرٌه  -العامرٌة أول 

 كبدة الفبلح   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  52

 ت وتمدٌم كافة أنواع المؤكوالت والمشروبات )فٌما عدا الكحولٌة( والتٌن أواي.الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌا

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 12771برلم  21191327،لٌدت فى  181110111

 طاعم الثابتة والكافترٌات وتمدٌم كافة أنواع المؤكوالت والمشروبات )فٌما عدا الكحولٌة( والتٌن أواي.الامة وتشؽٌل وادارة الم

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 -ش مصطفى كامل  -السٌوؾ شماعة  -مساكن عثمان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -زه المنت -أول المنتزة 

 اسامة دمحم أحمد فرؼلً وشرٌكه   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  53

 استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 الحدٌثة فى االستزراع هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

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

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

 ، عن ؼرض الشركة  12671برلم  21191311،لٌدت فى  11111110111   الامة   ،رأس مالها

 استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

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

 انات سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.تربٌة جمٌع أنواع الحٌو

 -ثانً العامرٌة  -بجوار مزرعة العطار  -ؼرب الطرٌك الصحراوي  51الامة ، بجهة : المبنى اإلداري الكائن بالكٌلو 

 -العامرٌه 

 ؾ بكافة أنواعها.اسامة دمحم أحمد فرؼلً وشرٌكه   شركة  ،  وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األعبل -  54

 االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2118 

عاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها.  مع مرا

 ، عن وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األعبلؾ بكافة أنواعها. 12671برلم  21191311،لٌدت فى  11111110111،رأس مالها   

 لجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبهاالستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة ا

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2118 

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

 -ثانً العامرٌة  -بجوار مزرعة العطار  -ؼرب الطرٌك الصحراوي  51بجهة : المبنى اإلداري الكائن بالكٌلو 

 -العامرٌه 

 بدوٌن للسٌاحة العبلجٌة واالستثمار الزراعً   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  55

 بتنظٌم إجراءات الحجز لدى المستشفٌات والمراكز الطبٌة والعبلجٌة وؼٌرها مما ٌصدر السٌاحة العبلجٌة للمرضى وذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 بتحدٌدها لرار من الوزٌر المختص.

 السٌاحة البٌئٌة ، وذلن بإلامة وإدارة النزل البٌئٌة ، وموالع مشاهدة الطٌور والشعاب المرجانٌة وؼٌرها من النظم البٌئٌة المتمٌزة.

 سٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة.اإلدارة والتسوٌك ال

بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة   ،رأس مالها    2112لسنة  311مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 ، عن ؼرض الشركة هو 12667برلم  21191311،لٌدت فى  11111110111

 بتنظٌم إجراءات الحجز لدى المستشفٌات والمراكز الطبٌة والعبلجٌة وؼٌرها مما ٌصدرالسٌاحة العبلجٌة للمرضى وذلن 

 بتحدٌدها لرار من الوزٌر المختص.

 السٌاحة البٌئٌة ، وذلن بإلامة وإدارة النزل البٌئٌة ، وموالع مشاهدة الطٌور والشعاب المرجانٌة وؼٌرها من النظم البٌئٌة المتمٌزة.

 ٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة.اإلدارة والتسوٌك الس

 5بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة ، بجهة : العمار رلم  2112لسنة  311مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 -سٌوه  -لرٌة العزبة الؽربٌة  -شارع العزبة 

 الزراعً   شركة  ،  و اجراءات الترخٌص بهابدوٌن للسٌاحة العبلجٌة واالستثمار  -  56

 االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2118 

 استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

صصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري   ،رأس مالها   هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخ

 ، عن و اجراءات الترخٌص بها 12667برلم  21191311،لٌدت فى  11111110111

 االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351ٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم جز

 .2118 

 استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 5ة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري ، بجهة : العمار رلم هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصص

 -سٌوه  -لرٌة العزبة الؽربٌة  -شارع العزبة 

 بدوٌن للسٌاحة العبلجٌة واالستثمار الزراعً   شركة  ،  الحدٌثة فى االستزراع -  57

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

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

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 ، عن الحدٌثة فى االستزراع 12667برلم  21191311،لٌدت فى  11111110111

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

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

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 -سٌوه  -لرٌة العزبة الؽربٌة  -شارع العزبة  5العمار رلم 

 بدوٌن للسٌاحة العبلجٌة واالستثمار الزراعً   شركة  ،  الحدٌثة فى االستزراع -  58

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

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

 ارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمر

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

 تحمٌك

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

 ، عن الحدٌثة فى االستزراع 12667برلم  21191311،لٌدت فى  11111110111

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

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

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 -حوش عٌسى  -المنطمة الصناعٌة -(  11المركز الرئٌسً ومولع ممارسة النشاط : لطعة رلم ) 

 بها بدوٌن للسٌاحة العبلجٌة واالستثمار الزراعً   شركة  ،  و اجراءات الترخٌص -  59

 االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2118 

 راضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فًاستصبلح وتجهٌز األ

هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري   ،رأس مالها   

 ها، عن و اجراءات الترخٌص ب 12667برلم  21191311،لٌدت فى  11111110111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2118 

 ضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فًاستصبلح وتجهٌز األرا

هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري ، بجهة : المركز الرئٌسً 

 -حوش عٌسى  -المنطمة الصناعٌة -(  11ومولع ممارسة النشاط : لطعة رلم ) 

 بلو ستارز للتجارة واالستٌراد   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  61

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 التورٌدات العمومٌة

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة

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

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

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

، عن ؼرض  12725برلم  21191321،لٌدت فى  21111110111مالها   وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح   ،رأس 

 الشركة هو

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 التورٌدات العمومٌة

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة

 ل المستوردٌن وتنظٌم اعمالفى شان سج 1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 المندرة -تمسٌم الماهرة لبلسكان والتعمٌر  -الهدي  وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : ش

 -المنتزه  -لبلً 

بلو ستارز للتجارة واالستٌراد   شركة  ،  والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة  -  61

. 

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

 تحمٌك

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

، عن والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة  12725برلم  21191321ت فى ،لٌد 21111110111

 هذه األنشطة .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 37 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 تحمٌك

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

 المندرة -تمسٌم الماهرة لبلسكان والتعمٌر  -الهدي 

 -المنتزه  -لبلً 

 عصام الدٌن سٌد احمد دمحم شتٌوى وشركاه   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  62

 ور ومواد الدعاٌة واألعبلن ومواد العزل والملصمات وتجالٌد الحوائط واألسمؾالامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مستلزمات الدٌك

 المعلمة من مواد البولى فنٌل كلورٌد والبولى ٌورٌثان والبولى استاٌرٌن بكافة أنواعه.

رة نشاطها.  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباش

 ، عن ؼرض الشركة  12673برلم  21191311،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مستلزمات الدٌكور ومواد الدعاٌة واألعبلن ومواد العزل والملصمات وتجالٌد الحوائط واألسمؾ

 ٌرٌن بكافة أنواعه.المعلمة من مواد البولى فنٌل كلورٌد والبولى ٌورٌثان والبولى استا

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

 -باب شرلى  -االبراهٌمٌة  -(شارع تل العمارنة  7( بالعمارة رلم )  13( بالدور )  22بجهة : شمة رلم ) 

 ود حجازى وشرٌكه   شركة  ،  ؼرض الشركة دمحم مجدى دمحم محم -  63

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع :

 المنادٌل والفوط الصحٌة الورلٌة والببلستٌكٌة. -

 مستحضرات التجمٌل . -

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

 ، عن ؼرض الشركة  12674برلم  21191311،لٌدت فى  3111110111ا   ماله

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع :

 المنادٌل والفوط الصحٌة الورلٌة والببلستٌكٌة. -

 مستحضرات التجمٌل . -

اشرة نشاطها ، بجهة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمب

 -باب شرلى  -وابور المٌاه  -: ش جبلل الدسولى 

شركة  ،  ؼرض    Alex Builders For Engineering Construction Companyالٌكس بٌلدرز لبلنشاءات الهندسٌة  -  64

 الشركة هو

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا و التورٌدات العمومٌة

 تٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة.عموم االس

 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 ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 38 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتاكملة.

 ، عن ؼرض الشركة هو 12711برلم  21191318،لٌدت فى  111111110111االستثمار   ،رأس مالها   

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا و التورٌدات العمومٌة

 عموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة.

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

 الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضهاالوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس 

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتاكملة.

 سٌدى جابر -سموحة  -االستثمار ، بجهة : شارع المستشار محمود العطار 

شركة  ،  العمارى    Alex Builders For Engineering Construction Companyلٌكس بٌلدرز لبلنشاءات الهندسٌة ا -  65

. 

 صرؾ ( –مٌاه  –شراء و بٌع و تمسٌم االراضى بؽرض البناء علٌها و مدها بالمرافك األساسٌة ) كهرباء 

 ا تضمه من أنشطة عبلجٌة أو طبٌة .إالامة وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وم

 شراء وبٌع وتاجٌر وامتبلن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامه

 ها او استؽبللهاالمنشات علٌها والامه المبانى والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او ادارات

 ، عن العمارى . 12711برلم  21191318،لٌدت فى  111111110111لحسابها او   ،رأس مالها   

 صرؾ ( –مٌاه  –شراء و بٌع و تمسٌم االراضى بؽرض البناء علٌها و مدها بالمرافك األساسٌة ) كهرباء 

 مه من أنشطة عبلجٌة أو طبٌة .إالامة وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تض

 شراء وبٌع وتاجٌر وامتبلن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامه

 و استؽبللهاالمنشات علٌها والامه المبانى والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها ا

 سٌدى جابر -سموحة  -لحسابها او ، بجهة : شارع المستشار محمود العطار 

شركة  ،  لحساب    Alex Builders For Engineering Construction Companyالٌكس بٌلدرز لبلنشاءات الهندسٌة  -  66

 الؽٌر .

 الامة وتشؽٌل وادارة المدارس.

 اللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن و

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

 تحمٌك

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

 ، عن لحساب الؽٌر . 12711برلم  21191318،لٌدت فى  111111110111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 39 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الامة وتشؽٌل وادارة المدارس.

 ة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارس

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

 تحمٌك

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

 سٌدى جابر -سموحة  -ع المستشار محمود العطار شار

 اعمار العرب لبلستثمار العماري والمماوالت العامة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  67

 المماوالت العامة

 االستثمار العمارى .

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

خارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   ؼرضها فً مصر أو فً ال

 ، عن ؼرض الشركة هو 12772برلم  21191327،لٌدت فى  11111110111

 المماوالت العامة

 االستثمار العمارى .

 ة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌ

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

 تحمٌك

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

 الدور الثانً -ملن عادل عبد الستار ابو زٌد البنا 

 -حوش عٌسى  -بجوار مركز شرطة حوش عٌسً  -علوي 

فٌصل منصور حجى وشركاة المحدودة   شركة  ،  فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او  -  68

بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول  تلحمها

، عن فى  12668برلم  21191311،لٌدت فى  2111110111على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

لهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى ا

ب  4احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

 - 134شمه  -الدور الثالث  -سٌدي جابر  -شارع توت عنػ امون 

 -المماوالت العامة واعمال العزل الحراراى  -فٌصل منصور حجى وشركاة المحدودة   شركة  ،  النمل البحرى للبضائع  -  69

خدمات النظافة والجمع والتخلص من نفاٌات السفن ) عدا النفاٌات  -الخدمات المتنملة لصٌانة واصبلح السفن والماطرات البحرٌة 

النمل البرى للبضائع ٌجوز  -امداد وتموٌن السفن بالولود واالؼذٌة  -تاجٌر وتشؽٌل معدات الرفع للسفن  -السفن تاجٌر  -الخطرة ( 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجة من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 

، عن النمل  12668برلم  21191311،لٌدت فى  2111110111أس مالها   تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او   ،ر

 -الخدمات المتنملة لصٌانة واصبلح السفن والماطرات البحرٌة  -المماوالت العامة واعمال العزل الحراراى  -البحرى للبضائع 

 -تاجٌر وتشؽٌل معدات الرفع للسفن  -سفن تاجٌر ال -خدمات النظافة والجمع والتخلص من نفاٌات السفن ) عدا النفاٌات الخطرة ( 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 40 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

النمل البرى للبضائع ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجة من الوجوة مع  -امداد وتموٌن السفن بالولود واالؼذٌة 

ب شارع توت  4:  الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او ، بجهة

 - 134شمه  -الدور الثالث  -سٌدي جابر  -عنػ امون 
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حكام المانون .  ،رأس مالها   شركة  ،  مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً أل

، عن مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو  12679برلم  21191312،لٌدت فى  5111110111

 مجمع االحبلم -عمار ملن / دمحم خمٌس محمود  4تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : شمة رلم 

 -الدخٌله  -الهانوفٌل  -متفرع من ش الجمعٌة 
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 شركة  ،  ؼرض الشركة هو

 تصنٌع األدوٌة والمستلزمات الطبٌة ومستلزمات التعمٌم والمطهرات ومستحضرات التجمٌل لدى الؽٌر.

 ص تورٌد األجهزة الطبٌة واألالت واألدوات الجراحٌة ومستلزمات التعمٌم والمطهرات ومستحضراتعموم التورٌدات وباألخ

 التجمٌل.

 ادارة واستؽبلل المخازن وباألخص مخازن األدوٌة )فٌما عدا مخازن المواد الخطرة(

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا. -

 التوكٌبلت التجارٌة. -

 5111110111فى شان سجل   ،رأس مالها    1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121مانون رلم تلتزم الشركه باحكام ال

 ، عن ؼرض الشركة هو 12679برلم  21191312،لٌدت فى 

 تصنٌع األدوٌة والمستلزمات الطبٌة ومستلزمات التعمٌم والمطهرات ومستحضرات التجمٌل لدى الؽٌر.

 ألجهزة الطبٌة واألالت واألدوات الجراحٌة ومستلزمات التعمٌم والمطهرات ومستحضراتعموم التورٌدات وباألخص تورٌد ا

 التجمٌل.

 ادارة واستؽبلل المخازن وباألخص مخازن األدوٌة )فٌما عدا مخازن المواد الخطرة(

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا. -

 التوكٌبلت التجارٌة. -

عمار ملن /  4فى شان سجل ، بجهة : شمة رلم  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 مجمع االحبلم -دمحم خمٌس محمود 

 -الدخٌله  -الهانوفٌل  -متفرع من ش الجمعٌة 
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 شركة  ،  المستوردٌن وتنظٌم اعمال

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

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 بلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 تحمٌك

 ، عن المستوردٌن وتنظٌم اعمال 12679برلم  21191312،لٌدت فى  5111110111ؼرضها فً   ،رأس مالها   

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

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 حكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤ

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

 تحمٌك

 مجمع االحبلم - خمٌس محمود عمار ملن / دمحم 4ؼرضها فً ، بجهة : شمة رلم 

 -الدخٌله  -الهانوفٌل  -متفرع من ش الجمعٌة 

شركة  ،  تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو    DOT APPSدوت آبس  -  73

 التً لد تعاونها على تحمٌك

ندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون  ،رأس مالها   ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن ت

، عن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال  12672برلم  21191311،لٌدت فى  191110111

 شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

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

 شارع -عمارات جاردٌنٌا امام كارفور سٌتى الٌت 

 المنتزه -مصطفى كامل 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   DOT APPSدوت آبس  -  74

 والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات  -

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 ٌة .إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترون -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها -

 ، عن ؼرض الشركة هو 12672برلم  21191311،لٌدت فى  191110111تمدٌم   ،رأس مالها   

 تطبٌمات بمختلؾ أنواعها .أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات وال -

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 42 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها -

 شارع -تمدٌم ، بجهة : عمارات جاردٌنٌا امام كارفور سٌتى الٌت 

 المنتزه -مصطفى كامل 

شركة  ،  االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم    DOT APPSس دوت آب -  75

 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 ( .

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.

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

، عن االستشارات )فٌما عدا  12672برلم  21191311،لٌدت فى  191110111التصدٌر و التوكٌبلت   ،رأس مالها    -

 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 

 نون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .من لا

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.

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

 شارع -التصدٌر و التوكٌبلت ، بجهة : عمارات جاردٌنٌا امام كارفور سٌتى الٌت  -

 المنتزه -مصطفى كامل 

 شركة  ،  التجارٌة.   DOT APPSدوت آبس  -  76

 حك استؽبلل العبلمات التجارٌة)فرنشاٌز( -

 اعداد دراسات الجدوى واألبحاث العلمٌة.

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

 المماوالت العامة والتصمٌمات الهندسٌة.

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

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

 ، عن التجارٌة. 12672برلم  21191311،لٌدت فى  191110111مالها   وٌجوز للشركة أن   ،رأس 

 حك استؽبلل العبلمات التجارٌة)فرنشاٌز( -

 اعداد دراسات الجدوى واألبحاث العلمٌة.

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

 المماوالت العامة والتصمٌمات الهندسٌة.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 43 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

 شارع -اردٌنٌا امام كارفور سٌتى الٌت وٌجوز للشركة أن ، بجهة : عمارات ج

 المنتزه -مصطفى كامل 
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 شركة  ،  األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 ، عن األنشطة . 12675برلم  21191311،لٌدت فى  511110111

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

 تحمٌك

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

 مطار -عبد المنعم رٌاض  4متفرع من شارع  2شارع 

 -سٌدى جابر  -النزهة 
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 شركة  ،  ؼرض الشركة هو

 فحص ومعاٌنة البضائع والحاوٌات وتمدٌر األضرار. -

 لصفه والصنؾ والمواصفات ومطابمه الشروط المتعالدالمٌام باعمال المرالبه والتفتٌش على مختلؾ انواع البضائع من حٌث ا -

 علٌها وسحب العٌنات واجراء التحالٌل ومرالبه الوزن وحصر العدد وتحدٌد مدى نظافه عنابر البواخر ولٌاس ؼاطسها وتحدٌد

 الكمٌات المشحونه علٌها.

 ثناء الشحن.لٌاس حجم السوائل بالتانكات األرضٌة والمحملة على السفن ومعاٌنة الحاوٌات أ -

 عد وحصر البضائع. -

 إجراء إختبارات اللحام. -

 ، عن ؼرض الشركة هو 12675برلم  21191311،لٌدت فى  511110111،رأس مالها      -

 فحص ومعاٌنة البضائع والحاوٌات وتمدٌر األضرار. -

 والمواصفات ومطابمه الشروط المتعالد المٌام باعمال المرالبه والتفتٌش على مختلؾ انواع البضائع من حٌث الصفه والصنؾ -

 علٌها وسحب العٌنات واجراء التحالٌل ومرالبه الوزن وحصر العدد وتحدٌد مدى نظافه عنابر البواخر ولٌاس ؼاطسها وتحدٌد

 الكمٌات المشحونه علٌها.

 لٌاس حجم السوائل بالتانكات األرضٌة والمحملة على السفن ومعاٌنة الحاوٌات أثناء الشحن. -

 عد وحصر البضائع. -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 44 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 إجراء إختبارات اللحام. -

 مطار -عبد المنعم رٌاض  4متفرع من شارع  2، بجهة : شارع  -

 -سٌدى جابر  -النزهة 

شاهٌن لتصدٌر الحاصبلت الزراعٌة   شركة  ،  بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص  -  79

 البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

، عن بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار  12637برلم  21191314،لٌدت فى  1111110111

 سة هذه األنشطة .التراخٌص البلزمة لممار

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

 تحمٌك

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

 طرٌك أبو المطامٌر -بناحٌة كوبري العتر  1رلم 

 -ابو المطامٌر  -أبو المطامٌر  -جناكلٌس الصحراوي 

 شاهٌن لتصدٌر الحاصبلت الزراعٌة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  81

 الامة وتشؽٌل محطة لفرز وؼربلة وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتؽلٌؾ الحاصبلت الزراعٌة.

 عٌة.تصدٌر الحاصبلت الزرا

 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 ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرضمن الجهات المختصة وبما ال ٌخل 

 انشاء وتشؽٌل موازٌن بسكول.

 ، عن ؼرض الشركة هو 12637برلم  21191314،لٌدت فى  1111110111وذلن دون اإلخبلل   ،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل محطة لفرز وؼربلة وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتؽلٌؾ الحاصبلت الزراعٌة.

 تصدٌر الحاصبلت الزراعٌة.

 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 ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها

 الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام

 انشاء وتشؽٌل موازٌن بسكول.

 طرٌك أبو المطامٌر -بناحٌة كوبري العتر  1وذلن دون اإلخبلل ، بجهة : العمار رلم 

 -ابو المطامٌر  -أبو المطامٌر  -جناكلٌس الصحراوي 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 45 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 Builder For Real Estate Development         And Projectبٌلدر للتطوٌر العماري وادارة المشروعات         -  81

Management   شركة  ،  الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 

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

 ً  طبما

، عن الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال  12639برلم  21191314،لٌدت فى  511110111م المانون .  ،رأس مالها   ألحكا

 شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

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

 ً  طبما

 -باب شرلى  -اإلبراهٌمٌة  -ألحكام المانون . ، بجهة : ش الماضً الفاضل 

 Builder For Real Estate Development         And Projectبٌلدر للتطوٌر العماري وادارة المشروعات         -  82

Management   :شركة  ،  ؼرض الشركة هو 

 ملة.المماوالت العامة والمتخصصة والمتكا

 ادارة المشروعات عدا االدارة الفندلٌة.

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

 صرؾ (. –مٌاه  –شراء و بٌع و تمسٌم االراضى بؽرض البناء علٌها و مدها بالمرافك األساسٌة ) كهرباء 

 االستثمار العمارى .

 استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 ، عن ؼرض الشركة هو: 12639برلم  21191314،لٌدت فى  511110111هاتٌن الحالتٌن   ،رأس مالها   

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة.

 ادارة المشروعات عدا االدارة الفندلٌة.

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

 صرؾ (. –مٌاه  –شراء و بٌع و تمسٌم االراضى بؽرض البناء علٌها و مدها بالمرافك األساسٌة ) كهرباء 

 ار العمارى .االستثم

 استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 -باب شرلى  -اإلبراهٌمٌة  -هاتٌن الحالتٌن ، بجهة : ش الماضً الفاضل 

 Builder For Real Estate Development         And Projectبٌلدر للتطوٌر العماري وادارة المشروعات         -  83

Management    شركة  ،  أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى

 االستزراع

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

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

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 46 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة

، عن أن  12639برلم  21191314،لٌدت فى  511110111س مالها   وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع   ،رأ

 تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

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

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

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة

 -باب شرلى  -اإلبراهٌمٌة  -ماضً الفاضل وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع ، بجهة : ش ال

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Ofaly.Sales (Egypt) Ltdاوفالً . سٌلز )مصر( -  84

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 عموم التسوٌك.

 اخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التر

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 12783برلم  21191331،لٌدت فى  2511110111

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 عموم التسوٌك.

 خبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإل

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

 تحمٌك

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

 خلؾ جامعة -الدور األول  - 1سموحة برادٌز  - 4

 -سٌدى جابر  -فاروس 

 تواصل جروب للحلول المتكاملة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  85

 خاصة بؤنظمة أجهزة اإلنذار ودوائر الحماٌة ضد الحرٌك وانمطاع التٌارالامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األجهزة والمعدات ال

 الكهربائً والكامٌرات والطابعات والشرائح اإللٌكترونٌة والحساسات.

 وتصنٌع كل ما سبك لدى الؽٌر.

 ة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادةتمدٌم االستشارات الفنٌة واإللٌكترونٌة )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلم

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 12751برلم  21191325،لٌدت فى  1111110111مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 47 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 صة بؤنظمة أجهزة اإلنذار ودوائر الحماٌة ضد الحرٌك وانمطاع التٌارالامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األجهزة والمعدات الخا

 الكهربائً والكامٌرات والطابعات والشرائح اإللٌكترونٌة والحساسات.

 وتصنٌع كل ما سبك لدى الؽٌر.

 بالتمٌٌم بمناسبة زٌادةتمدٌم االستشارات الفنٌة واإللٌكترونٌة )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة 

رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة ، بجهة : ش 

 -سٌدى جابر  -إبراهٌم راجً 

 تواصل جروب للحلول المتكاملة   شركة  ،  المنصوص -  86

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

 تورٌد وتركٌب الكامٌرات وأجهزة اإلنذار ودوائر الحماٌة وأجهزة دعم إنمطاع التٌار الكهربائً للمنشآت من الداخل فمط.

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

 الدارة الفندلٌة، واإلشراؾ على تنفٌذها.ادارة المشروعات عدا ا

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

 ، عن المنصوص 12751برلم  21191325،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها   

 لمال والئحته التنفٌذٌة ( .من لانون سوق رأس ا 27علٌها فً المادة 

 تورٌد وتركٌب الكامٌرات وأجهزة اإلنذار ودوائر الحماٌة وأجهزة دعم إنمطاع التٌار الكهربائً للمنشآت من الداخل فمط.

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

 الفندلٌة، واإلشراؾ على تنفٌذها. ادارة المشروعات عدا االدارة

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

 -سٌدى جابر  -بجهة : ش إبراهٌم راجً 

 تواصل جروب للحلول المتكاملة   شركة  ،  بها -  87

 التوكٌبلت 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 ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها

 م الموانٌن المنظمة لهذا الؽرضمن الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكا

 الدعاٌة واالعبلن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة ، والتسوٌك اإللٌكترونً.

برلم  21191325،لٌدت فى  1111110111التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات   ،رأس مالها   

 ، عن بها 12751

 التوكٌبلت 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 ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 48 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرضمن الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحك

 الدعاٌة واالعبلن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة ، والتسوٌك اإللٌكترونً.

 -سٌدى جابر  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات ، بجهة : ش إبراهٌم راجً 

 العمومٌة. تواصل جروب للحلول المتكاملة   شركة  ،  -  88

 المماوالت العامة والمتكاملة.

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.

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

 أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

 لتوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .أعمال ا -

أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها   ،رأس  -

 ومٌة.، عن العم 12751برلم  21191325،لٌدت فى  1111110111مالها   

 المماوالت العامة والمتكاملة.

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.

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

 أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

 ؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .أعمال التوصٌ -

أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها ، بجهة :  -

 -سٌدى جابر  -ش إبراهٌم راجً 

 لة   شركة  ،  .تواصل جروب للحلول المتكام -  89

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . -

 ، عن . 12751برلم  21191325،لٌدت فى  1111110111مشروعات   ،رأس مالها    -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 49 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -

 مال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌاناتأع -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . -

 -سٌدى جابر  -مشروعات ، بجهة : ش إبراهٌم راجً  -

تواصل جروب للحلول المتكاملة   شركة  ،  البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء  -  91

 واالستشعار عن بعد ومشروعات

 2113لسنه  64) التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

 الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد -

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

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -

، عن  12751برلم  21191325ٌدت فى ،ل 1111110111األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من   ،رأس مالها    -

 البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات

 2113لسنه  64) التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

 ٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلوماتإنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحث -

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

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -

 - سٌدى جابر -األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من ، بجهة : ش إبراهٌم راجً  -

 تواصل جروب للحلول المتكاملة   شركة  ،  صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً -  91

 والثمافً والفنً.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

، عن صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى  12751برلم  21191325،لٌدت فى  1111110111

 العلمً

 والثمافً والفنً.

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

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

 تحمٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 50 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 -سٌدى جابر  -إبراهٌم راجً 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   I G Eانترناشٌونال جلوبال للتدرٌب  -  92

 الوساطة فً انهاء االجراءات امام الجهات الؽٌر حكومٌة

 داد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌةالامة وتشؽٌل مركز الع

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 التورٌدات العمومٌة

 التوكٌبلت التجارٌة

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

 تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضهاالوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ 

 ، عن ؼرض الشركة هو 12726برلم  21191321،لٌدت فى  511110111من الجهات المختصة   ،رأس مالها   

 الوساطة فً انهاء االجراءات امام الجهات الؽٌر حكومٌة

 رٌب وتنمٌة الموارد البشرٌةالامة وتشؽٌل مركز العداد وتد

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 التورٌدات العمومٌة

 التوكٌبلت التجارٌة

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

 لشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضهاالوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس ا

 -سٌدى جابر  -سموحة  -من الجهات المختصة ، بجهة : ش اسماعٌل سري 

 شركة  ،  وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض   I G Eانترناشٌونال جلوبال للتدرٌب  -  93

 ارض و المإتمرات والحفبلت العامة بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدهإلامة وتنظٌم المع

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 ظمة لهذا الؽرض، عن وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المن 12726برلم  21191321،لٌدت فى  511110111

 إلامة وتنظٌم المعارض و المإتمرات والحفبلت العامة بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حده

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 -سٌدى جابر  -حة سمو -اسماعٌل سري 

 الفمً للمماوالت العامة والدٌكور   شركة  ،  ؼرض الشركة هو: -  94

 المماوالت العامة المتكاملة والمتخصصة ، والمٌام بؤعمال الدٌكور.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 ، عن ؼرض الشركة هو: 12729برلم  21191321،لٌدت فى  511110111،رأس مالها   ألحكام المانون .  

 المماوالت العامة المتكاملة والمتخصصة ، والمٌام بؤعمال الدٌكور.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 -لرٌة كوم الفرج  -لعمار بجوار مدرسة كوم الفرج اإلعدادٌة ألحكام المانون . ، بجهة : ا

 -ابو المطامٌر 
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 شركة  ،  تثمٌن األصول الثابتة والمنمولة.

 األخص مجال الخدمات البحرٌة والبٌئٌة )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات تمدٌم االستشارات فً كافة المجاالت وعلى

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

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

،لٌدت فى  511110111إعداد دراسات الجدوى للمشروعات ، وتمدٌم أعمال التصمٌم والتخطٌط واإلشراؾ   ،رأس مالها   

 ، عن تثمٌن األصول الثابتة والمنمولة. 12675برلم  21191311

 مجال الخدمات البحرٌة والبٌئٌة )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشاراتتمدٌم االستشارات فً كافة المجاالت وعلى األخص 

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

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

عبد المنعم  4متفرع من شارع  2إعداد دراسات الجدوى للمشروعات ، وتمدٌم أعمال التصمٌم والتخطٌط واإلشراؾ ، بجهة : شارع 

 مطار -رٌاض 

 -سٌدى جابر  -النزهة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 52 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 شركة  ،  على تنفٌذ المشروعات.

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

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.

 عارض والمإتمرات والندوات )بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة(.إلامة وتنظٌم الم

 تمٌم الخدمات اللوجٌستٌة فً مجال األعمال البحرٌة والمبلحٌة.

وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه   ،رأس مالها   

 ، عن على تنفٌذ المشروعات. 12675برلم  21191311،لٌدت فى  511110111

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

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.

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

 تمٌم الخدمات اللوجٌستٌة فً مجال األعمال البحرٌة والمبلحٌة.

دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه ، بجهة : وذلن 

 مطار -عبد المنعم رٌاض  4متفرع من شارع  2شارع 

 -سٌدى جابر  -النزهة 

 مصطفى عثمان فرحات وشرٌكه   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  97

 % سنوٌا بالمجان من 11ص فً طب وجراحة العٌون ، والعٌون التعوٌضٌة، بشرط أن تمدم الامة وتشؽٌل مركز طبى متخص

 الحاالت التً ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة أو العبلجٌة او التشخٌصٌه لها.

 % سنوٌا بالمجان من الحاالت التً 11الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فً طب وجراحة األسنان وتركٌباتها ، بشرط أن تمدم 

 تم تمدٌم الخدمة الطبٌة أو العبلجٌة او التشخٌصٌه لها.ٌ

 تجارة وبٌع وتوزٌع العدسات الطبٌة والعدسات البلصمة والنظارات.

، عن ؼرض  12661برلم  21191311،لٌدت فى  3111110111وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز   ،رأس مالها   

 الشركة 

 % سنوٌا بالمجان من 11طب وجراحة العٌون ، والعٌون التعوٌضٌة، بشرط أن تمدم  الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فً

 الحاالت التً ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة أو العبلجٌة او التشخٌصٌه لها.

 % سنوٌا بالمجان من الحاالت التً 11الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فً طب وجراحة األسنان وتركٌباتها ، بشرط أن تمدم 

 مدٌم الخدمة الطبٌة أو العبلجٌة او التشخٌصٌه لها.ٌتم ت

 تجارة وبٌع وتوزٌع العدسات الطبٌة والعدسات البلصمة والنظارات.

 -سٌدى جابر  -سموحة  -برج الصابرٌن  -ش بهاء الدٌن الؽتوري  25وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 53 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ة  ،  مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة مصطفى عثمان فرحات وشرٌكه   شرك -  98

 عدم

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

 لٌه بالضمانات والحوافز الوارده بمانون اإلستثمار وببلئحته التنفٌذٌة.مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إ

 والئحته التنفٌذٌة 2117لسنة  72كما تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون اإلستثمار رلم 

، عن مالً مستمل لؤلنشطة الواردة  12661برلم  21191311،لٌدت فى  3111110111لبل النشاط الخارج   ،رأس مالها   

 بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم

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

 ٌه بالضمانات والحوافز الوارده بمانون اإلستثمار وببلئحته التنفٌذٌة.مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إل

 والئحته التنفٌذٌة 2117لسنة  72كما تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون اإلستثمار رلم 

 -سٌدى جابر  -سموحة  -برج الصابرٌن  -ش بهاء الدٌن الؽتوري  25لبل النشاط الخارج ، بجهة : 

 مصطفى عثمان فرحات وشرٌكه   شركة  ،  عن تلن المجاالت. -  99

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

 ، عن عن تلن المجاالت. 12661برلم  21191311،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها   

صول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. ، مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الح

 -سٌدى جابر  -سموحة  -برج الصابرٌن  -ش بهاء الدٌن الؽتوري  25بجهة : 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   MR. SEKORETمستر سٌكورٌت  -  111

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع جمٌع أنواع الزجاج السٌكورٌت.

 الستانلس بجمٌع انواعه وملحماته و اكسسواراته.تركٌبات الزجاج وااللمونٌوم وا

 تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام

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

برلم  21191311،لٌدت فى  3111110111عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة هو 12659

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع جمٌع أنواع الزجاج السٌكورٌت.

 س بجمٌع انواعه وملحماته و اكسسواراته.تركٌبات الزجاج وااللمونٌوم واالستانل

 تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام

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

عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات ، بجهة : ٌكون المركز الرئٌسً إلدارة الشركة ومولع ممارسة 

 النشاط الصناعى لطعة األرض الكائنة فى مدخل عبدالمادر خلؾ المجزر

 العامرٌه -ٌماوٌات مرؼم الصناعٌة منطمة طرٌك البتروك -بجوار مصنع فودة لبلعبلؾ  -االلى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 54 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 شركة  ،  والحوافز الوارده به وببلئحته التنفٌذٌة.   MR. SEKORETمستر سٌكورٌت  -  111

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2117لسنة  72تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 االت.النشاط الخارج عن تلن المج

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

، عن والحوافز الوارده به  12659برلم  21191311،لٌدت فى  3111110111فً الخارج   ،رأس مالها    ؼرضها فً مصر أو

 وببلئحته التنفٌذٌة.

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2117لسنة  72تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

لخارج ، بجهة : ٌكون المركز الرئٌسً إلدارة الشركة ومولع ممارسة النشاط الصناعى لطعة األرض ؼرضها فً مصر أو فً ا

 الكائنة فى مدخل عبدالمادر خلؾ المجزر

 العامرٌه -منطمة طرٌك البتروكٌماوٌات مرؼم الصناعٌة  -بجوار مصنع فودة لبلعبلؾ  -االلى 

ما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام شركة  ،  ، ك   MR. SEKORETمستر سٌكورٌت  -  112

، عن ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو  12659برلم  21191311،لٌدت فى  3111110111المانون .  ،رأس مالها   

الشركة ومولع ممارسة النشاط الصناعى لطعة تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : ٌكون المركز الرئٌسً إلدارة 

 األرض الكائنة فى مدخل عبدالمادر خلؾ المجزر

 العامرٌه -منطمة طرٌك البتروكٌماوٌات مرؼم الصناعٌة  -بجوار مصنع فودة لبلعبلؾ  -االلى 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو:   Gamma Labمعمل جاما للتحالٌل الطبٌة  -  113

 الامة وتشؽٌل معمل طبً متخصص فً التحالٌل الطبٌة.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 ، عن ؼرض الشركة هو: 12754برلم  21191325،لٌدت فى  511110111ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 خصص فً التحالٌل الطبٌة.الامة وتشؽٌل معمل طبً مت

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 55 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 عمارة كلٌوباترا كبلس عمار رلم -ألحكام المانون . ، بجهة : شمة بالدور األول اإلداري 

 -سٌدى جابر  -ش مدحت سٌؾ الٌزل )بوباستس سابماً(  - 14

 اكسبرٌس بٌلد لصناعة الطوب االسمنتً   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  114

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الطوب االسمنتً

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 ركة هو، عن ؼرض الش 12777برلم  21191328،لٌدت فى  1111110111

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الطوب االسمنتً

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 نجع -اوالد مسعود ) بملن / اشرؾ ممدوح ابرهٌم ( 

 -الحمام  -العزاٌم 

 شركة  ،  ؼرض الشركة   السٌد خٌر هللا فضل هللا سكران وشرٌكه  -  115

 استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع

 ؽمرولٌس الري بطرٌك ال

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

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

 ، عن ؼرض الشركة  12669برلم  21191311،لٌدت فى  5111110111الامة   ،رأس مالها   

 استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 56 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 -ابو المطامٌر  -أبو المطامٌر  -لرٌة المهدٌة  -عمار بجوار الكوبري العلوي الامة ، بجهة : المبنى اإلداري الكائن بال

السٌد خٌر هللا فضل هللا سكران وشرٌكه   شركة  ،  وتشؽٌل الثبلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصبلت الزراعٌة  -  116

 والمنتجات الصناعٌة والمواد الؽذائٌة وتبرٌدها أو

 تجمٌدها.

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

، عن وتشؽٌل الثبلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصبلت  12669برلم  21191311،لٌدت فى  5111110111،رأس مالها   

 أوالزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الؽذائٌة وتبرٌدها 

 تجمٌدها.

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

 -ابو المطامٌر  -أبو المطامٌر  -لرٌة المهدٌة  -بجهة : المبنى اإلداري الكائن بالعمار بجوار الكوبري العلوي 

 ت العمومٌة   شركة  ،  ؼرض الشركة هومستمبلنا للتورٌدا -  117

 التورٌدات العمومٌة.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 12642برلم  21191315،لٌدت فى  121110111

 التورٌدات العمومٌة.

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

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

 تحمٌك

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

 خلؾ مكتب برٌد -شارع متفرع من شارع حدٌمة المدٌنة 

 -بندر كوم حماده  -الدور األول علوى  - 3بلون رلم  -كوم حماده الرئٌسى 

 ؤسٌس الشركه :سعٌد على عبد هللا البسٌونى وشرٌكٌه   شركة  ،  الؽرض من ت -  118

تشؽٌل وسائل النمل البحرٌه -تشؽٌل وسائل النمل البرٌه وكذلن النمل البرٌه وكذلن النمل البرى ٌاستخدام اللٌموزٌن لنمل السائحٌن -1

 لنمل السائحٌن )المائمه بالفعل والسابك الحصول لها على تراخٌص (

وفما لبرامج معٌنه وتنفٌذ ماٌتصل بها من نمل والامه  وماٌلحك تنظٌم رحبلت سٌاحٌه جماعٌه او فردٌه داخل مصر او خارجها -2

 بها من خدمات والٌشمل ذلن النمل الجوى 

بٌع او صرؾ تذاكر السفر وتٌسٌر نمل االمتعه وحجز االماكن على وسائل النمل المختلفه وكذلن   ،رأس مالها    -3

 تؤسٌس الشركه :، عن الؽرض من  12715برلم  21191319،لٌدت فى  21111110111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 57 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تشؽٌل وسائل النمل البحرٌه -تشؽٌل وسائل النمل البرٌه وكذلن النمل البرٌه وكذلن النمل البرى ٌاستخدام اللٌموزٌن لنمل السائحٌن -1

 لنمل السائحٌن )المائمه بالفعل والسابك الحصول لها على تراخٌص (

وفما لبرامج معٌنه وتنفٌذ ماٌتصل بها من نمل والامه  وماٌلحك  تنظٌم رحبلت سٌاحٌه جماعٌه او فردٌه داخل مصر او خارجها-2

 بها من خدمات والٌشمل ذلن النمل الجوى 

( بالدور 1بٌع او صرؾ تذاكر السفر وتٌسٌر نمل االمتعه وحجز االماكن على وسائل النمل المختلفه وكذلن ، بجهة : شمه رلم ) -3

 ا-المندره  -ة هللا من شارع جمال عبد الناصر برج كارلوس شارع نعم 9االول علوى عمار رلم 

سعٌد على عبد هللا البسٌونى وشرٌكٌه   شركة  ،  الوكاله عن شركات المبلحه وشركات النمل االخرى . وفما الحكام  -  119

 219ر الوزارى رلم والئحته التنفٌذٌه الصادره بالمرا 2118لسنة  125وتعدٌبلته واخرها المانون رلم  1977لسنة  38المانون رلم 

كل ماسبك فٌما عداالنمل الجوى والوكاله عن شركات الطٌران مع افراد حسابات مستمله ومركز مالى خاص  29/3/2113بتارٌخ 

 لكل نشاط على حده وعلى الشركه الحصول على كافة التراخٌص البلزمه لمباشرة نشاطه .

، عن الوكاله عن شركات المبلحه وشركات النمل االخرى  12715برلم  21191319،لٌدت فى  21111110111،رأس مالها     

والئحته التنفٌذٌه الصادره بالمرار  2118لسنة  125وتعدٌبلته واخرها المانون رلم  1977لسنة  38. وفما الحكام المانون رلم 

ل ماسبك فٌما عداالنمل الجوى والوكاله عن شركات الطٌران مع افراد حسابات مستمله ك 29/3/2113بتارٌخ  219الوزارى رلم 

ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده وعلى الشركه الحصول على كافة التراخٌص البلزمه لمباشرة نشاطه . ، بجهة : شمه رلم 

 ا-المندره  -ال عبد الناصر برج كارلوس شارع نعمة هللا من شارع جم 9( بالدور االول علوى عمار رلم 1)

 أي ببلس لبلستشارات الهندسٌة   شركة  ،  هذه األنشطة -  111

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 ، عن هذه األنشطة 12721برلم  21191321،لٌدت فى  511110111ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 -الرمل  -ش مختار عبد الحلٌم خبلؾ  11ألحكام المانون . ، بجهة : 

 :أي ببلس لبلستشارات الهندسٌة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  111

 تمدٌم االستشارات الهندسٌة )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال

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

 نون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .من لا 27المادة 

 المماوالت العامة

 التورٌدات العمومٌة

وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة هو: 12721برلم  21191321،لٌدت فى  511110111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 58 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 االستشارات الهندسٌة )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال تمدٌم

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

 رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . من لانون سوق 27المادة 

 المماوالت العامة

 التورٌدات العمومٌة

ش  11وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ، بجهة : 

 -الرمل  -مختار عبد الحلٌم خبلؾ 

 الزراعً   شركة  ،  ؼرض الشركة هو بدوٌن للسٌاحة العبلجٌة واالستثمار -  112

 السٌاحة العبلجٌة للمرضى وذلن بتنظٌم إجراءات الحجز لدى المستشفٌات والمراكز الطبٌة والعبلجٌة وؼٌرها مما ٌصدر

 بتحدٌدها لرار من الوزٌر المختص.

 لمرجانٌة وؼٌرها من النظم البٌئٌة المتمٌزة.السٌاحة البٌئٌة ، وذلن بإلامة وإدارة النزل البٌئٌة ، وموالع مشاهدة الطٌور والشعاب ا

 اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة.

بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة   ،رأس مالها    2112لسنة  311مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 ، عن ؼرض الشركة هو 12667برلم  21191311،لٌدت فى  11111110111

 السٌاحة العبلجٌة للمرضى وذلن بتنظٌم إجراءات الحجز لدى المستشفٌات والمراكز الطبٌة والعبلجٌة وؼٌرها مما ٌصدر

 بتحدٌدها لرار من الوزٌر المختص.

 السٌاحة البٌئٌة ، وذلن بإلامة وإدارة النزل البٌئٌة ، وموالع مشاهدة الطٌور والشعاب المرجانٌة وؼٌرها من النظم البٌئٌة المتمٌزة.

 اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة.

االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة ، بجهة : المركز الرئٌسً  بشان شركات 2112لسنة  311مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 -حوش عٌسى  -المنطمة الصناعٌة -(  11ومولع ممارسة النشاط : لطعة رلم ) 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Ofaly Systemsأوفالً سٌستمز  -  113

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المعدات وخطوط اإلنتاج.

 ل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخبل

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

 تحمٌك

ز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجو

 ، عن ؼرض الشركة هو 12643برلم  21191315،لٌدت فى  11111110111

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المعدات وخطوط اإلنتاج.

 وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ،

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

 تحمٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 59 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : شمة ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذ

 -خلؾ جامعة فاروس  -عمارة سموحة برادٌز  6

 -سٌدى جابر -متفرع من شارع عمارات ضباط الشرطة 

 النعٌم لؤلعبلؾ   شركة  ،  ؼرض الشركة هو: -  114

 تجارة وبٌع وتوزٌع الحبوب واألعبلؾ.

 ارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطةوذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمر

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 ، عن ؼرض الشركة هو: 12755برلم  21191325،لٌدت فى  511110111ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 تجارة وبٌع وتوزٌع الحبوب واألعبلؾ.

 البلزمة لممارسة هذه األنشطة وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 امام البوابة اللوجٌستٌه لمٌناء الدخٌلة اعلى -ألحكام المانون . ، بجهة : برج الحدٌدى 

 -الدخٌله -(  816بنن االسكان والتعمٌر الدور الثامن وحدة ) 

 جرٌنٌارد بلس   شركة  ،  ؼرض الشركة هو: -  115

 الشحن الدولً للبضائع.

 ً  .عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا

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

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة

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

 تحمٌك

،لٌدت فى  1111110111ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها   ،رأس مالها   

 ة هو:، عن ؼرض الشرك 12711برلم  21191314

 الشحن الدولً للبضائع.

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانوناً.

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 60 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة

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

 تحمٌك

عمارة  -الدور العاشر  4ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها ، بجهة : الوحدة رلم 

 -مدخل ب  -األوركٌد 

 -سٌدى جابر  -سموحة  -ناحٌة الصبحٌة  - 7شا الشرلً رلم حوض عثمان با

116  -  ً  جرٌنٌارد بلس   شركة  ،  أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله طبما

، عن أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة  12711برلم  21191314،لٌدت فى  1111110111ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

ً أخرى وذلن كله ط  بما

 -مدخل ب  -عمارة األوركٌد  -الدور العاشر  4ألحكام المانون . ، بجهة : الوحدة رلم 

 -سٌدى جابر  -سموحة  -ناحٌة الصبحٌة  - 7حوض عثمان باشا الشرلً رلم 

 واحة الجرارى للمؤكوالت البدوٌة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو: -  117

 ات الثابتة لتمدٌم وتجهٌز وبٌع الوجبات والحلوٌات والمشروبات الساخنة والباردة )عداالامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافٌترٌ

 الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت و التٌن اواى.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة

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

 تحمٌك

 ، عن ؼرض الشركة هو: 12739برلم  21191321،لٌدت فى  511110111ؼرضها فً مصر أو الخارج.   ،رأس مالها   

 ابتة لتمدٌم وتجهٌز وبٌع الوجبات والحلوٌات والمشروبات الساخنة والباردة )عداالامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافٌترٌات الث

 الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت و التٌن اواى.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة

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

 تحمٌك

 -طرٌك اسكندرٌة برج العرب بحرى الطرٌك  11ؼرضها فً مصر أو الخارج. ، بجهة : ن 

 -العامرٌة ثان 

ا أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من واحة الجرارى للمؤكوالت البدوٌة   شركة  ،  كما ٌجوز له -  118

 ً  طبٌعة أخرى وذلن كله طبما

، عن كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى  12739برلم  21191321،لٌدت فى  511110111ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 ً  أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله طبما

 -طرٌك اسكندرٌة برج العرب بحرى الطرٌك  11المانون . ، بجهة : ن  ألحكام

 -العامرٌة ثان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 كافٌه لوزان   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  119

 الامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافٌترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت و

 التٌن اواى

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

صر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون  ،رأس مالها   ؼرضها فً م

 ، عن ؼرض الشركة هو 12741برلم  21191321،لٌدت فى  121110111

 ولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت والامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافٌترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكح

 التٌن اواى

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 -المصطفى شارع مصطفى كامل امام شركة ادفٌنا 

 -المنتزه 

 ركة  ،  ؼرض الشركة هوبٌرامٌدز جاس ألعمال تركٌب مواسٌر الؽاز الطبٌعً   ش -  121

 إلامة أو إدارة محطات استمبال الؽاز الطبٌعى أو إعداده للتوزٌع أو مد شبكات الؽاز من موالع اإلنتاج إلى موالع االستخدام من مدن

 ولرى وموالع تنمٌة بواسطة النالبلت المتخصصة أو األنابٌب ، وال ٌشمل ذلن نمل البترول.

 لؽاز الطبٌعً وتوصٌبلته ، واالأعمال البلزمة لفتح الخراسانات بجمٌع األلطار الخاصة بمرورمماوالت تورٌد وتركٌب شبكات ا

 مواسٌر الؽاز الطبٌعً والمداخن والهواٌات الخاصة بالسخانات بما فٌها استخدام أحدث ماكٌنات الحفر )ماكٌنات الكور( البلزمة

 ، عن ؼرض الشركة هو 12689لم بر 21191313،لٌدت فى  1111110111لتنفٌذ   ،رأس مالها   

 إلامة أو إدارة محطات استمبال الؽاز الطبٌعى أو إعداده للتوزٌع أو مد شبكات الؽاز من موالع اإلنتاج إلى موالع االستخدام من مدن

 ولرى وموالع تنمٌة بواسطة النالبلت المتخصصة أو األنابٌب ، وال ٌشمل ذلن نمل البترول.

 بكات الؽاز الطبٌعً وتوصٌبلته ، واالأعمال البلزمة لفتح الخراسانات بجمٌع األلطار الخاصة بمرورمماوالت تورٌد وتركٌب ش

 مواسٌر الؽاز الطبٌعً والمداخن والهواٌات الخاصة بالسخانات بما فٌها استخدام أحدث ماكٌنات الحفر )ماكٌنات الكور( البلزمة

 بجوار مستشفى اٌلٌت -أبٌس المرٌة العاشرة  - 3لتنفٌذ ، بجهة : حوشة 

 -محرم بن  -حً الفٌبلت  - 2شارع  -الدولى 

 بٌرامٌدز جاس ألعمال تركٌب مواسٌر الؽاز الطبٌعً   شركة  ،  تلن األعمال. -  121

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 62 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 تحمٌك

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

 ، عن تلن األعمال. 12689برلم  21191313فى ،لٌدت  1111110111

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 بجوار مستشفى اٌلٌت -ة العاشرة أبٌس المرٌ - 3حوشة 

 -محرم بن  -حً الفٌبلت  - 2شارع  -الدولى 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو:   Spark Maritimeسبارن للخدمات المبلحٌة   -  122

 المٌام بؤعمال التوكٌبلت المبلحٌة )فٌما عدا خدمات نمل السائحٌن(.

 إدارة وإستئجار وتشؽٌل السفن. -

 لخدمات والمعاٌنات والخبرة للسفن فً مجال الشحن والتفرٌػ والتخلٌص الجمركً وتكنولوجٌا المعلومات.المٌام بؤعمال ا -

 أعمال الؽسٌل والتشحٌم والصٌانة المتنملة واإلصبلح والتنظٌؾ للحاوٌات دون إنشاء مراكز للصٌانة. -

 تموٌن وتطمٌم السفن. -

 تحمٌل وتفرٌػ السفن. -

 لؤلجهزة المبلحٌة والمعدات والسفن دون إنشاء مراكز للصٌانة. أعمال الصٌانة المتنملة -

 ، عن ؼرض الشركة هو: 12644برلم  21191316،لٌدت فى  511110111التوكٌبلت   ،رأس مالها   

 المٌام بؤعمال التوكٌبلت المبلحٌة )فٌما عدا خدمات نمل السائحٌن(.

 إدارة وإستئجار وتشؽٌل السفن. -

 خدمات والمعاٌنات والخبرة للسفن فً مجال الشحن والتفرٌػ والتخلٌص الجمركً وتكنولوجٌا المعلومات.المٌام بؤعمال ال -

 أعمال الؽسٌل والتشحٌم والصٌانة المتنملة واإلصبلح والتنظٌؾ للحاوٌات دون إنشاء مراكز للصٌانة. -

 تموٌن وتطمٌم السفن. -

 تحمٌل وتفرٌػ السفن. -

 لؤلجهزة المبلحٌة والمعدات والسفن دون إنشاء مراكز للصٌانة.أعمال الصٌانة المتنملة  -

 -شارع السبلم  - 17العمار رلم  -بالدور الثانً علوي  5التوكٌبلت ، بجهة : شمة 

 -الدخٌله  -أبو ٌوسؾ بحري تمسٌم الزراعٌٌن 

 بورتال للتدرٌب   شركة  ،  البلزمة لممارسة هذه األنشطة . -  123



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 63 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 تحمٌك

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

 ، عن البلزمة لممارسة هذه األنشطة . 12638م برل 21191314،لٌدت فى  111110111

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

 تحمٌك

حكام المانون . ، بجهة : شمة ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً أل

 سٌدى -ش ألفرٌد لٌان  - 5عمار رلم  -الدور األول  - 1

 -جابر 

 بورتال للتدرٌب   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  124

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتطوٌر وتنمٌة الموارد البشرٌة.

 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 

 المال والئحته التنفٌذٌة ( . من لانون سوق رأس

،لٌدت  111110111وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة هو 12638برلم  21191314فى 

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتطوٌر وتنمٌة الموارد البشرٌة.

 االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذتمدٌم 

 27وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 والئحته التنفٌذٌة ( . من لانون سوق رأس المال

 -الدور األول  - 1وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص ، بجهة : شمة 

 سٌدى -ش ألفرٌد لٌان  - 5عمار رلم 

 -جابر 

 رض الشركة هوشركة  ،  ؼ   Door To Door logistic Servicesدور تو دور لوجٌستٌن سٌرفٌس -  125

 المٌام بؤعمال التخلٌص الجمركى.

 عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.

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

 ة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضهاالوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاول

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 21191324،لٌدت فى  2511110111وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط   ،رأس مالها   

 لشركة هو، عن ؼرض ا 12744برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 64 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 المٌام بؤعمال التخلٌص الجمركى.

 عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.

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

 ضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضهاالوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼر

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 - 1الدور األول مكتب  -وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط ، بجهة : شارع وكالة اللٌمون 

 -الجمرن 

شركة  ،  استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة    Door To Door logistic Servicesر تو دور لوجٌستٌن سٌرفٌسدو -  126

 هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

رج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   ؼرضها فً مصر أو فً الخا

 ، عن استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . 12744برلم  21191324،لٌدت فى  2511110111

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

 تحمٌك

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

 -الجمرن  - 1الدور األول مكتب  -شارع وكالة اللٌمون 

 مركز آالسكا للتدرٌب وادارة األعمال واالستشارات االدارٌة   شركة  ،  التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة -  127

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

 تحمٌك

ما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله ؼرضها فً مصر أو الخارج. ك

 ً  طبما

، عن التراخٌص البلزمة لممارسة هذه  12686برلم  21191313،لٌدت فى  511110111ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 األنشطة

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 -المنتزه  -طرٌك الجٌش مٌامً     633ألحكام المانون . ، بجهة : 

 كز آالسكا للتدرٌب وادارة األعمال واالستشارات االدارٌة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو:مر -  128

 الامة وتشؽٌل وادارة مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.

 س المالتمدٌم االستشارات االدارٌة )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأ

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 65 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 27المادة 

،لٌدت فى  511110111،رأس مالها      وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار

 ، عن ؼرض الشركة هو: 12686برلم  21191313

 الامة وتشؽٌل وادارة مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.

 التمدٌم االستشارات االدارٌة )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس الم

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 27المادة 

المنتزه  -طرٌك الجٌش مٌامً     633هة : وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار ، بج

- 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Ofaly.TechServices( Egypt) LTDاوفالً . تٌن سٌرفسز) مصر(  -  129

 بٌع لطع الؽٌار لمختلؾ االجهزة والمعدات فً حدود المسموح به لانونا

 وتر واالجهزة الطرفٌة ومعدات االتصاالت ومعدات ونظممماوالت وتورٌد وتركٌب االالت والمعدات الصناعٌة واجهزة الكومبٌ

 تكنولوجٌا المعلومات

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة .

 المعدات الكهربائٌةالامة وتشؽٌل مركز صٌانة و اصبلح االالت والمعدات االلكترونٌة والبصرٌة والمنتجات المعدنٌة المشكله و

، عن ؼرض الشركة  12788برلم  21191331،لٌدت فى  5111110111واجهزة الكومبٌوتر والمعدات الطرفٌة   ،رأس مالها   

 هو

 بٌع لطع الؽٌار لمختلؾ االجهزة والمعدات فً حدود المسموح به لانونا

 ر واالجهزة الطرفٌة ومعدات االتصاالت ومعدات ونظممماوالت وتورٌد وتركٌب االالت والمعدات الصناعٌة واجهزة الكومبٌوت

 تكنولوجٌا المعلومات

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة .

 الامة وتشؽٌل مركز صٌانة و اصبلح االالت والمعدات االلكترونٌة والبصرٌة والمنتجات المعدنٌة المشكله والمعدات الكهربائٌة

 -الدور االول خلؾ جامعة فاروس  3شمة  1واجهزة الكومبٌوتر والمعدات الطرفٌة ، بجهة : سموحة برادٌز 

 -سٌدى جابر 

شركة  ،  ومعدات االتصاالت وااللكترونٌات    Ofaly.TechServices( Egypt) LTDاوفالً . تٌن سٌرفسز) مصر(  -  131

 االستهبلكٌة والمعدات واالجهزة المنزلٌة ومعدات

 الحدٌمة والسلع الشخصٌة والمنزلٌة وؼٌرها من المعدات

 لبلزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص ا

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

 تحمٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 66 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

، عن ومعدات االتصاالت وااللكترونٌات االستهبلكٌة والمعدات واالجهزة  12788برلم  21191331،لٌدت فى  5111110111

 المنزلٌة ومعدات

 الحدٌمة والسلع الشخصٌة والمنزلٌة وؼٌرها من المعدات

 استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط 

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

 تحمٌك

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

 -الدور االول خلؾ جامعة فاروس  3شمة  1سموحة برادٌز 

 -سٌدى جابر 

 شركة الهبللً للتورٌدات الؽذائٌة )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون -  131

، عن أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً  12747برلم  21191324،لٌدت فى  11111110111والئحته التنفٌذٌة.  ،رأس مالها   

 ألحكام المانون

 -الرمل ثان  -الرابعة الناصرٌة  -والئحته التنفٌذٌة. ، بجهة : شارع بطل السبلم 

 شركة الهبللً للتورٌدات الؽذائٌة )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  ؼرض الشركة هو : -  132

 المواد الؽذائٌة بكافة انواعها ومشتماتها )جاهزة او خام(تجارة وتوزٌع وتورٌد وبٌع  -

 التوكٌبلت التجارة وعموم التورٌدات -

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

 أن

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

 تحمٌك

،لٌدت فى  11111110111ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة هو : 12747برلم  21191324

 د الؽذائٌة بكافة انواعها ومشتماتها )جاهزة او خام(تجارة وتوزٌع وتورٌد وبٌع الموا -

 التوكٌبلت التجارة وعموم التورٌدات -

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

 أن

كات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشر

 تحمٌك

 -الرابعة الناصرٌة  -ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة ، بجهة : شارع بطل السبلم 

 -الرمل ثان 

مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً  شركة  ،    Spark Maritimeسبارن للخدمات المبلحٌة   -  133

 لد تعاونها على تحمٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 67 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 ً  طبما

، عن مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال  12644برلم  21191316،لٌدت فى  511110111ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

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

 ً  طبما

 -شارع السبلم  - 17العمار رلم  -بالدور الثانً علوي  5ألحكام المانون . ، بجهة : شمة 

 -الدخٌله  -أبو ٌوسؾ بحري تمسٌم الزراعٌٌن 

 شركة  ،  التجارٌة.   Spark Maritimeسبارن للخدمات المبلحٌة   -  134

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

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

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 ؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطةوذلن دون اإلخبلل ب

، عن  12644برلم  21191316،لٌدت فى  511110111وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه   ،رأس مالها   

 التجارٌة.

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

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

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 م الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطةوذلن دون اإلخبلل بؤحكا

 -شارع السبلم  - 17العمار رلم  -بالدور الثانً علوي  5وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه ، بجهة : شمة 

 -الدخٌله  -أبو ٌوسؾ بحري تمسٌم الزراعٌٌن 

 رٌن   شركة  ،  ؼرض الشركة هوبارادٌس ما -  135

 تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وتشمل :

 صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة -

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة -

 الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب األنتاج -

 أعمال -تمدٌم اللنشات الماطرة والصنادل والمواعٌن  -شؽال البحرٌة وتشمل )فن وتثبٌت الحاوٌات على السفن المٌام بؤعمال األ

أعمال الدهان   ،رأس مالها    -تعتٌك وتحمٌل وتستٌؾ البضائع بالساحات وعلى وسائل النمل البرٌة المختلفة  -نظافة عنابر السفن 

 ، عن ؼرض الشركة هو 12645برلم  21191316،لٌدت فى  5111110111

 تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وتشمل :



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 68 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة -

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة -

 الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب األنتاج -

 أعمال -تمدٌم اللنشات الماطرة والصنادل والمواعٌن  -لبحرٌة وتشمل )فن وتثبٌت الحاوٌات على السفن المٌام بؤعمال األشؽال ا

أعمال الدهان ، بجهة : عمارة  -تعتٌك وتحمٌل وتستٌؾ البضائع بالساحات وعلى وسائل النمل البرٌة المختلفة  -نظافة عنابر السفن 

 -لجدٌدة لرٌة الناصرٌة ا - 3المطعة رلم  -ألٌكس فٌو 

 -الرمل  -أبٌس ناصٌة خورشٌد حوض المبلحة الشرلً 

 بارادٌس مارٌن   شركة  ،  والمراشمة -  136

 المساعدة فً عملٌات اإلنماذ وازالة حطام السفن( -تموٌن وتطمٌم السفن  -للسفن 

 بٌع وشراء وإٌجار وإستئجار وإدارة وتشؽٌل وصٌانة وتنظٌؾ السفن والحاوٌات والماطرات والمعدات البحرٌة )دون إنشاء مركز

 صٌانة وفٌما عدا التؤجٌر التموٌلً(.

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

 المماوالت العامة.

 ٌة )ال ٌشمل ذلن خدمات نمل السائحٌن( فً حدود المسموح به لانوناً ، والمٌام بجمٌع أعمال شحن وتفرٌػأعمال الوكالة المبلح

 ، عن والمراشمة 12645برلم  21191316،لٌدت فى  5111110111السفن   ،رأس مالها   

 المساعدة فً عملٌات اإلنماذ وازالة حطام السفن( -تموٌن وتطمٌم السفن  -للسفن 

 وإٌجار وإستئجار وإدارة وتشؽٌل وصٌانة وتنظٌؾ السفن والحاوٌات والماطرات والمعدات البحرٌة )دون إنشاء مركز بٌع وشراء

 صٌانة وفٌما عدا التؤجٌر التموٌلً(.

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

 المماوالت العامة.

 مل ذلن خدمات نمل السائحٌن( فً حدود المسموح به لانوناً ، والمٌام بجمٌع أعمال شحن وتفرٌػأعمال الوكالة المبلحٌة )ال ٌش

 -لرٌة الناصرٌة الجدٌدة  - 3المطعة رلم  -السفن ، بجهة : عمارة ألٌكس فٌو 

 -الرمل  -أبٌس ناصٌة خورشٌد حوض المبلحة الشرلً 

 .بارادٌس مارٌن   شركة  ،  ، والتخلٌص الجمركً -  137

 تشؽٌل وإدارة الساحات ومحطات الحاوٌات و المخازن والمستودعات بالموانً المصرٌة )وذلن فٌما عدا المواد الخطرة(.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 69 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 والتخلٌص الجمركً. ، عن ، 12645برلم  21191316،لٌدت فى  5111110111

 تشؽٌل وإدارة الساحات ومحطات الحاوٌات و المخازن والمستودعات بالموانً المصرٌة )وذلن فٌما عدا المواد الخطرة(.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 -رٌة الناصرٌة الجدٌدة ل - 3المطعة رلم  -عمارة ألٌكس فٌو 

 -الرمل  -أبٌس ناصٌة خورشٌد حوض المبلحة الشرلً 

 جلوبال ترٌد روود لعموم التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  138

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا -

 التوكٌبلت التجارٌة وحك استؽبلل العبلمات التجارٌة )فرنشاٌز( -

 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 ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها

 م الموانٌن المنظمة لهذا الؽرضمن الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكا

، عن ؼرض  12718برلم  21191318،لٌدت فى  511110111تمدٌم االستشارات فى كافة المجاالت )فٌما عدا   ،رأس مالها   

 الشركة هو

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا -

 التوكٌبلت التجارٌة وحك استؽبلل العبلمات التجارٌة )فرنشاٌز( -

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

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

 ن المنظمة لهذا الؽرضمن الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌ

 بالدور 7شمة  2حجرة  -جناكلٌس  -طرٌك الحرٌة 623تمدٌم االستشارات فى كافة المجاالت )فٌما عدا ، بجهة : 

 -الرمل  -السادس 

مة جلوبال ترٌد روود لعموم التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة   شركة  ،  االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعل -  139

 بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس

 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 

 ادارة و تشؽٌل المشروعات واالشراؾ على تنفٌذها.

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 70 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، عن االستشارات المانونٌة  12718برلم  21191318،لٌدت فى  511110111وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن   ،رأس مالها   

 مة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأسواالستشارات والدراسات المتعل

 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 

 ادارة و تشؽٌل المشروعات واالشراؾ على تنفٌذها.

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

 بالدور 7شمة  2حجرة  -جناكلٌس  -طرٌك الحرٌة 623وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن ، بجهة : 

 -الرمل  -السادس 

ٌر والتوكٌبلت التجارٌة   شركة  ،  واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار جلوبال ترٌد روود لعموم التصد -  141

 التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

لخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   ؼرضها فً مصر أو فً ا

، عن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة  12718برلم  21191318،لٌدت فى  511110111

 لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 بالدور 7شمة  2حجرة  -جناكلٌس  -طرٌك الحرٌة 623

 -الرمل  -السادس 

 مزرعة البحٌرة لتربٌة الدواجن   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  141

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

 استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط 

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 12774برلم  21191327،لٌدت فى  121110111

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

 ٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

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

 تحمٌك

ا وذلن طبماً ألحكام المانون ، بجهة : العمار ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها به

 -مركز بدر  -ٌناٌر  25الكائن بجوار جمعٌة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 71 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الصفا للتنمٌة الزراعٌة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  142

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األسمدة والمبٌدات الزراعٌة والمخصبات الزراعٌة البودرة والسائلة.

 .تجارة وبٌع وتوزٌع كل ما سبك

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 12676برلم  21191312،لٌدت فى  611110111

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األسمدة والمبٌدات الزراعٌة والمخصبات الزراعٌة البودرة والسائلة.

 وبٌع وتوزٌع كل ما سبك.تجارة 

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 كتحمٌ

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

 -النوبارٌة -الحى السكنى الثانى - 493

 نٌو استورم للمبلبس الجاهزة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  143

 تجارة التجزئة فً المبلبس الجاهزة.

 لن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .وذ

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

 تحمٌك

رج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   ؼرضها فً مصر أو فً الخا

 ، عن ؼرض الشركة هو 12716برلم  21191318،لٌدت فى  181110111

 تجارة التجزئة فً المبلبس الجاهزة.

 رط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبش

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

 تحمٌك

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

 المشروع السكنً - 11برج  -الدور السادس  61الوحدة رلم 

 -سٌدى جابر  -سموحة  -جرٌن تاور  -واإلداري والتجاري 

 ،  و بٌع و تاجٌر و الامة الوحدات االدارٌة و السكنٌة و التجارٌة. شركة    MRAهٌرمٌس المحدودة  -  144

 ادارة الصٌدلٌات.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 72 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الامة وتشؽٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتؽلٌؾ الحاصبلت الزراعٌة.

 األنشطة . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه

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

 تحمٌك

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

 ، عن و بٌع و تاجٌر و الامة الوحدات االدارٌة و السكنٌة و التجارٌة. 12634برلم  21191314،لٌدت فى  3111110111

 ادارة الصٌدلٌات.

 الامة وتشؽٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتؽلٌؾ الحاصبلت الزراعٌة.

 ط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشر

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

 تحمٌك

ماً ألحكام المانون . ، بجهة : الشمة ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طب

 -الرمل  -أول الرمل  -شارع الفتح  58عمار  1

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   MRAهٌرمٌس المحدودة  -  145

 االستثمار والتسوٌك العمارى .

 عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانوناً.

 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 ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 .المماوالت العامة

 التورٌدات العمومٌة.

 تجارة وبٌع وتوزٌع األدوٌة.

 ، عن ؼرض الشركة هو 12634برلم  21191314،لٌدت فى  3111110111شراء   ،رأس مالها   

 االستثمار والتسوٌك العمارى .

 عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانوناً.

 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 ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 المماوالت العامة.

 التورٌدات العمومٌة.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 73 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تجارة وبٌع وتوزٌع األدوٌة.

 -الرمل  -أول الرمل  -شارع الفتح  58عمار  1شراء ، بجهة : الشمة 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   MRAهٌرمٌس المحدودة  -  146

 االستثمار والتسوٌك العمارى .

 عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانوناً.

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

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

 ظمة لهذا الؽرضمن الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المن

 المماوالت العامة.

 التورٌدات العمومٌة.

 تجارة وبٌع وتوزٌع األدوٌة.

 ، عن ؼرض الشركة هو 12634برلم  21191314،لٌدت فى  3111110111شراء   ،رأس مالها   

 االستثمار والتسوٌك العمارى .

 عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانوناً.

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

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

 لهذا الؽرض من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة

 المماوالت العامة.

 التورٌدات العمومٌة.

 تجارة وبٌع وتوزٌع األدوٌة.

 -كفر الدوار  -شارع حمدي الترزي  4شراء ، بجهة : العمار رلم 

 شركة  ،  و بٌع و تاجٌر و الامة الوحدات االدارٌة و السكنٌة و التجارٌة.   MRAهٌرمٌس المحدودة  -  147

 ادارة الصٌدلٌات.

 ة وتشؽٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتؽلٌؾ الحاصبلت الزراعٌة.الام

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 كنٌة و التجارٌة.، عن و بٌع و تاجٌر و الامة الوحدات االدارٌة و الس 12634برلم  21191314،لٌدت فى  3111110111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 74 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ادارة الصٌدلٌات.

 الامة وتشؽٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتؽلٌؾ الحاصبلت الزراعٌة.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 -كفر الدوار  -مدي الترزي شارع ح 4العمار رلم 

مجموعة جودنٌوز مصر للتجارة العامة والمماوالت   شركة  ،  ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه  -  148

 األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 ، عن ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . 12735برلم  21191321،لٌدت فى  5111110111

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

 تحمٌك

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

 -ثان الرمل  -فٌكتورٌا  -سٌبوٌه

 ة جودنٌوز مصر للتجارة العامة والمماوالت   شركة  ،  ؼرض الشركة هومجموع -  149

 المماوالت العامة.

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا والتورٌدات العمومٌة.

 س المال واالستحواذتمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأ

 27وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .

برلم  21191321،لٌدت فى  5111110111وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة هو 12735

 المماوالت العامة.

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا والتورٌدات العمومٌة.

 ل واالستحواذتمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس الما

 27وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .

 -ثان الرمل  -كتورٌا فٌ -وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة : ش سٌبوٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 75 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 حافظ احمد السٌد عفٌفى وشرٌكٌه   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  151

 % سنوٌا بالمجان من الحاالت التً ٌتم 11الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى األشعة التشخٌصٌة والتداخلٌة بشرط أن تمدم 

 تمدٌم الخدمة الطبٌة أو العبلجٌة او التشخٌصٌه لها

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

 ، عن ؼرض الشركة  12712برلم  21191317،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها   

 جان من الحاالت التً ٌتم% سنوٌا بالم 11الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى األشعة التشخٌصٌة والتداخلٌة بشرط أن تمدم 

 تمدٌم الخدمة الطبٌة أو العبلجٌة او التشخٌصٌه لها

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

 -بر سٌدى جا -ناصٌة مصطفى كامل  -طرٌك الحرٌة  -صفٌحة  412تنظٌم 295بجهة : 

 Alexandria For Manufacture And Installation Facadesشركة اإلسكندرٌة لتصنٌع وتركٌب الواجهات )أفكو(  -  151

- AFCO   شركة  ،  ؼرض الشركة هو 

 ( الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع أبواب وشبابٌن الومنٌوم من لطاعات مختلفة وتشمل لطاعات ال بً فً سUPVCًوتصنٌع ، )

 الواجهات من ألواح االلومنٌوم المضؽوط ، والشاسٌهات المعدنٌة.

 مماوالت تورٌد وتركٌب الواجهات والمواطٌع الزجاجٌة الخاصة بها.

 تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام

،لٌدت فى  7511110111الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار   ،رأس مالها   الشركة بهذا 

 ، عن ؼرض الشركة هو 12761برلم  21191326

 ( الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع أبواب وشبابٌن الومنٌوم من لطاعات مختلفة وتشمل لطاعات ال بً فً سUPVCًوتصنٌع ، )

 ت من ألواح االلومنٌوم المضؽوط ، والشاسٌهات المعدنٌة.الواجها

 مماوالت تورٌد وتركٌب الواجهات والمواطٌع الزجاجٌة الخاصة بها.

 تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام

 -محطة الرمل  -سمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار ، بجهة : ش محمود الفلكً الشركة بهذا الشرط ٌ

 -العطارٌن 

 Alexandria For Manufacture And Installation Facadesشركة اإلسكندرٌة لتصنٌع وتركٌب الواجهات )أفكو(  -  152

- AFCO    حته التنفٌذة ، معوالئ 2117لسنة  72شركة  ،  رلم 

 عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده بمانون اإلستثمار وببلئحته التنفٌذٌة.

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2117لسنة  72وتتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون اإلستثمار رلم 

 لخارج عن تلن المجاالت.النشاط ا

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

لسنة  72، عن رلم  12761برلم  21191326،لٌدت فى  7511110111وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه   ،رأس مالها   

 نفٌذة ، معوالئحته الت 2117



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 76 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده بمانون اإلستثمار وببلئحته التنفٌذٌة.

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2117لسنة  72وتتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون اإلستثمار رلم 

 ن تلن المجاالت.النشاط الخارج ع

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

 -العطارٌن  -محطة الرمل  -وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه ، بجهة : ش محمود الفلكً 

 Alexandria For Manufacture And Installation Facades)أفكو(  شركة اإلسكندرٌة لتصنٌع وتركٌب الواجهات -  153

- AFCO   شركة  ،  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 

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

، عن من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو  12761برلم  21191326،لٌدت فى  7511110111

 التً لد تعاونها على تحمٌك

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

 -العطارٌن  -محطة الرمل  -محمود الفلكً 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Growجرو للتسوٌك وتكنولوجٌا المعلومات -  154

 اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .-

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .-

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -

 ، عن ؼرض الشركة هو 12787برلم  21191331،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها      -

 بمختلؾ أنواعها . اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات-

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .-

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 ال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .أعم -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -

 كارفور -ش مصطفى كامل  12الدور  3مدخل  7، بجهة : برج  -

 -المنتزه  -السٌوؾ سٌتى الٌت 

 األنشطة . شركة  ،  لممارسة هذه   Growجرو للتسوٌك وتكنولوجٌا المعلومات -  155



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 77 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 تحمٌك

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

 ، عن لممارسة هذه األنشطة . 12787برلم  21191331،لٌدت فى  1111110111

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

 تحمٌك

مها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : برج ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلح

 كارفور -ش مصطفى كامل  12الدور  3مدخل  7

 -المنتزه  -السٌوؾ سٌتى الٌت 

 شركة  ،  أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات   Growجرو للتسوٌك وتكنولوجٌا المعلومات -  156

 البٌانات تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول -

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة -

 مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات -

 2113لسنه  64اعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم ) التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مر

،  12787برلم  21191331،لٌدت فى  1111110111إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز   ،رأس مالها    -

 عن أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات

 ناتتنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌا -

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة -

 مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات -

 2113لسنه  64رار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم ) التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه ل

 كارفور -ش مصطفى كامل  12الدور  3مدخل  7إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز ، بجهة : برج  -

 -المنتزه  -السٌوؾ سٌتى الٌت 

 شركة  ،  نمل تكنولوجٌا المعلومات   Growجرو للتسوٌك وتكنولوجٌا المعلومات -  157

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

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -

 تملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمًاألنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى ال -

 والثمافً والفنً.

 التسوٌك االلكترونى.

 تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام

 ، عن نمل تكنولوجٌا المعلومات 12787برلم  21191331،لٌدت فى  1111110111 الشركة   ،رأس مالها  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 78 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -

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

 والثمافً والفنً.

 التسوٌك االلكترونى.

 تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام

 كارفور -ش مصطفى كامل  12لدور ا 3مدخل  7الشركة ، بجهة : برج 

 -المنتزه  -السٌوؾ سٌتى الٌت 

شركة  ،  بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون    Growجرو للتسوٌك وتكنولوجٌا المعلومات -  158

 والئحته التنفٌذة ، مع 2117لسنة  72اإلستثمار رلم 

 إلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وببلئحته التنفٌذٌة.عدم تمتع األنشطة خارج لانون ا

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2117لسنة  72تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

ئح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة   ،رأس مالها   وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوا

، عن بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون  12787برلم  21191331،لٌدت فى  1111110111

 والئحته التنفٌذة ، مع 2117لسنة  72اإلستثمار رلم 

 إلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وببلئحته التنفٌذٌة.عدم تمتع األنشطة خارج لانون ا

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2117لسنة  72تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 3مدخل  7ئح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة ، بجهة : برج وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوا

 كارفور -ش مصطفى كامل  12الدور 

 -المنتزه  -السٌوؾ سٌتى الٌت 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Rafa Garments Factoryرفا للمبلبس الجاهزة   -  159

 ة أنواعها والجوارب والمفازات.الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المبلبس الجاهزة بكاف

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 12628برلم  21191313ت فى ،لٌد 511110111

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المبلبس الجاهزة بكافة أنواعها والجوارب والمفازات.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 79 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 شارع محطة الصرؾ الصحى أمام محكمة أبو حمص

 -ابو حمص  -محافظة البحٌرة  -مركز ابوحمص  -سكن العسكر خلؾ الفرن األلى ومركز شباب ابوحمص 

 عبلء الدٌن وأوالده للتجارة والمماوالت المتكاملة   شركة  ،  الحدائك والطرق والمٌادٌن. -  161

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

 وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواءالامة 

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

واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثبلثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه   ،رأس  الفنادق والموتٌبلت والشمك

 ، عن الحدائك والطرق والمٌادٌن. 12711برلم  21191314،لٌدت فى  5111110111مالها   

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

 الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء الامة وتشؽٌل

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

نحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثبلثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه ، بجهة : الفنادق والموتٌبلت والشمك واالج

 -مدخل ب  -عمارة األوركٌد  -الدور العاشر  4الوحدة رلم 

 -سٌدى جابر  -سموحة  -ناحٌة الصبحٌة  - 7حوض عثمان باشا الشرلً رلم 

 المتكاملة   شركة  ،  ؼرض الشركة هوعبلء الدٌن وأوالده للتجارة والمماوالت  -  161

 المماوالت العامة والمتكاملة للمبانً والطرق وصٌانتها وترمٌمها.

 شراء وبٌع وتاجٌر وامتبلن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامه -

 سكنٌه والتجارٌه واالدارٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استؽبللها لحسابها اوالمنشات علٌها والامه المبانى والواحدات ال

 لحساب الؽٌر.

 تجهٌز االراضى بمرافك البنٌه االساسٌه)مٌاه / صرؾ صحى / كهرباء / تلٌفونات / طرق( واستؽبللها بالتملٌن او االٌجار -

 ، عن ؼرض الشركة هو 12711برلم  21191314،لٌدت فى  5111110111وتنسٌك   ،رأس مالها   

 المماوالت العامة والمتكاملة للمبانً والطرق وصٌانتها وترمٌمها.

 شراء وبٌع وتاجٌر وامتبلن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامه -

 ٌه والتجارٌه واالدارٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استؽبللها لحسابها اوالمنشات علٌها والامه المبانى والواحدات السكن

 لحساب الؽٌر.

 تجهٌز االراضى بمرافك البنٌه االساسٌه)مٌاه / صرؾ صحى / كهرباء / تلٌفونات / طرق( واستؽبللها بالتملٌن او االٌجار -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 80 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -مدخل ب  -عمارة األوركٌد  -الدور العاشر  4وتنسٌك ، بجهة : الوحدة رلم 

 -سٌدى جابر  -سموحة  -ناحٌة الصبحٌة  - 7حوض عثمان باشا الشرلً رلم 

 الرواد لبلستثمار والتنمٌه العمارٌة والتورٌدات المتكاملة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  162

 األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فًاستصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك 

 هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

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

 1111110111شراء وبٌع وتاجٌر وامتبلن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة هو 12781برلم  21191331،لٌدت فى 

 ة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فًاستصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌ

 هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

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

شراء وبٌع وتاجٌر وامتبلن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او ، بجهة : شارع العلمٌن الرئٌسى 

 -لسم العلمٌن -

 ٌعها بحالتها او بعد الامهالرواد لبلستثمار والتنمٌه العمارٌة والتورٌدات المتكاملة   شركة  ،  ب -  163

 المنشات علٌها والامه المبانى والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استؽبللها لحسابها او

 لحساب الؽٌر.

 التورٌدات العمومٌة.

 ر التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدا

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

 تحمٌك

لتها او بعد ، عن بٌعها بحا 12781برلم  21191331،لٌدت فى  1111110111ؼرضها فً مصر أو فً الخارج   ،رأس مالها   

 الامه

 المنشات علٌها والامه المبانى والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استؽبللها لحسابها او

 لحساب الؽٌر.

 التورٌدات العمومٌة.

 ٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخ

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

 تحمٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 81 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -لسم العلمٌن -ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، بجهة : شارع العلمٌن الرئٌسى 

العمارٌة والتورٌدات المتكاملة   شركة  ،  ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها  الرواد لبلستثمار والتنمٌه -  164

، عن ، كما ٌجوز لها أن تندمج  12781برلم  21191331،لٌدت فى  1111110111وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 -لسم العلمٌن -لمانون . ، بجهة : شارع العلمٌن الرئٌسى فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام ا

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   D.C Internet Technology Serviceدى سى انترنت تكنولوجى سٌرفٌس  -  165

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

 تمدٌم خدمات الدعم الفنً واللوجٌستً فٌما ٌخص تكنولوجٌا المعلومات للشركات والمإسسات.

 إلامة وتشؽٌل وإدارة مراكز الكوول سنتر.

 حكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤ

 1511110111وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة هو 12664برلم  21191311،لٌدت فى 

 مال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .أع -

 تمدٌم خدمات الدعم الفنً واللوجٌستً فٌما ٌخص تكنولوجٌا المعلومات للشركات والمإسسات.

 إلامة وتشؽٌل وإدارة مراكز الكوول سنتر.

 الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام

شارع الفرٌد  6وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة ، بجهة : العمار رلم 

 -سٌدى جابر  -لٌان 

شركة  ،  بؤعمالها أو التً لد تعاونها على    D.C Internet Technology Serviceسٌرفٌس دى سى انترنت تكنولوجى  -  166

 تحمٌك

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

 ؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك، عن ب 12664برلم  21191311،لٌدت فى  1511110111

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

 -سٌدى جابر  -شارع الفرٌد لٌان  6العمار رلم 

 السلٌمكو للتنمٌة الزراعٌة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو: -  167

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع التماوي الزراعٌة .

 تجارة وبٌع وتوزٌع التماوى الزراعٌة .

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 لشركة هو:، عن ؼرض ا 12657برلم  21191311،لٌدت فى  511110111ألحكام المانون .  ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 82 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع التماوي الزراعٌة .

 تجارة وبٌع وتوزٌع التماوى الزراعٌة .

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 -لمنتزه ا -أ تنظٌم شارع خالد بن الولٌد  69ألحكام المانون . ، بجهة : العمار رلم 

 نٌو جروب للتجارة والتوزٌع   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  168

 تجارة وبٌع وتوزٌع أجهزة المحمول ومستلزماتها.

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانوناً.

 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 ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها

 م الموانٌن المنظمة لهذا الؽرضمن الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكا

 ، عن ؼرض الشركة هو 12636برلم  21191314،لٌدت فى  1111110111وذلن   ،رأس مالها   

 تجارة وبٌع وتوزٌع أجهزة المحمول ومستلزماتها.

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانوناً.

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

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

 لموانٌن المنظمة لهذا الؽرضمن الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام ا

 -الرمل  -ؼبلاير  -وذلن ، بجهة : ش مصطفى كامل 

نٌو جروب للتجارة والتوزٌع   شركة  ،  دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار  -  169

 التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

ن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط ، ع 12636برلم  21191314،لٌدت فى  1111110111

 استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 83 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 تحمٌك

ج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : ش ؼرضها فً مصر أو فً الخار

 -الرمل  -ؼبلاير  -مصطفى كامل 
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 رخام.الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع كربونات الكالسٌوم وال

 استؽبلل المناجم والمحاجر.

 تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام

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

 عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وببلئحته التنفٌذٌة.

 ، عن ؼرض الشركة هو 12719برلم  21191319،لٌدت فى  3111110111تتعهد الشركة   ،رأس مالها   

 .الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع كربونات الكالسٌوم والرخام

 استؽبلل المناجم والمحاجر.

 تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام

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

 عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وببلئحته التنفٌذٌة.

 -محرم بن  - 1شمة رلم  -تتعهد الشركة ، بجهة : ش زٌن العابدٌن 
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 والئحته التنفٌذٌة لبل 2117لسنة  72علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات 

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

 تحمٌك

ها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحم

، عن بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار  12719برلم  21191319،لٌدت فى  3111110111

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2117لسنة  72رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 نٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموا

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

 تحمٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 84 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 -محرم بن  - 1شمة رلم  -زٌن العابدٌن 
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 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المعدات واالالت البلزمة لخطوط اإلنتاج.

 ارات وإعداد التصمٌمات والرسومات الهندسٌة )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةتمدٌم االستش

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 27مادة األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً ال

 التورٌدات العمومٌة.

 التوكٌبلت التجارٌة.

 ، عن ؼرض الشركة هو 12714برلم  21191317،لٌدت فى  3111110111تلتزم   ،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المعدات واالالت البلزمة لخطوط اإلنتاج.

 عداد التصمٌمات والرسومات الهندسٌة )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةتمدٌم االستشارات وإ

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

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

 التورٌدات العمومٌة.

 التوكٌبلت التجارٌة.

 ابو -شمال التحرٌر  -بجوار مركز الشباب  -تلتزم ، بجهة : لرٌة اإلٌمان 

 -المطامٌر 

والمانون رلم  1982لسنه  121شركة  ،  الشركه باحكام المانون رلم    SENSAسٌنسا للحلول الهندسٌة وخطوط اإلنتاج  -  173

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121

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

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 الدعاٌة واالعبلن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة.

وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة   

والمانون  1982لسنه  121لم ، عن الشركه باحكام المانون ر 12714برلم  21191317،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها   

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121رلم 

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

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 الدعاٌة واالعبلن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 85 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة ، 

 ابو -شمال التحرٌر  -بجوار مركز الشباب  -بجهة : لرٌة اإلٌمان 

 -المطامٌر 

 شركة  ،  .   SENSAٌنسا للحلول الهندسٌة وخطوط اإلنتاج س -  174

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

 تحمٌك

لن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذ

 ، عن . 12714برلم  21191317،لٌدت فى  3111110111

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

 تحمٌك

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

 ابو -شمال التحرٌر  -بجوار مركز الشباب  -اإلٌمان 

 -المطامٌر 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو:   24واحة الجراري ن  -  175

 لوجبات والحلوٌات و المشروبات الساخنة والباردة )عداالامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم وتجهٌز وبٌع ا-

 الكحولٌة(و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت و التٌن اواى

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة

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

 تحمٌك

 ، عن ؼرض الشركة هو: 12738برلم  21191321،لٌدت فى  511110111ؼرضها فً مصر أو الخارج.   ،رأس مالها   

 والحلوٌات و المشروبات الساخنة والباردة )عداالامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم وتجهٌز وبٌع الوجبات -

 الكحولٌة(و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت و التٌن اواى

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة

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

 تحمٌك

 -العامرٌه  -طرٌك االسكندرٌة الماهرة الصحراوي  24ؼرضها فً مصر أو الخارج. ، بجهة : ن 

من طبٌعة شركة  ،  كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة    24واحة الجراري ن  -  176

 ً  أخرى وذلن كله طبما

، عن كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى  12738برلم  21191321،لٌدت فى  511110111ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 ً  أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله طبما

 -العامرٌه  -راوي طرٌك االسكندرٌة الماهرة الصح 24ألحكام المانون . ، بجهة : ن 
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 86 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

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

 انات سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.تربٌة جمٌع أنواع الحٌو

 ، عن ؼرض الشركة هو 12757برلم  21191325،لٌدت فى  211110111تربٌة   ،رأس مالها   

 استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 تٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراعها

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

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

 ات سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.تربٌة جمٌع أنواع الحٌوان

 لرٌة -تربٌة ، بجهة : والمبنى االدارى الكائن بجوار الجمعٌة الزراعٌة 

 -حوش عٌسى  -توفٌك الحكٌم 
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 البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.

 إلامة المزارع السمكٌة .

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وانتاج:

 منتجات األلبان. -

 األعبلؾ بكافة أنواعها. -

 الشتبلت الزراعٌة. -

 الؽذائٌة وتبرٌدها أو الامة وتشؽٌل الثبلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصبلت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد

 تجمٌدها.

 الامة وتشؽٌل مصنع محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتؽلٌؾ الحاصبلت الزراعٌة

، عن جمٌع أنواع الدواجن  12757برلم  21191325،لٌدت فى  211110111عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما   ،رأس مالها   

 رٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو التف

 إلامة المزارع السمكٌة .

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وانتاج:

 منتجات األلبان. -

 األعبلؾ بكافة أنواعها. -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 87 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الشتبلت الزراعٌة. -

 ة وتبرٌدها أوالامة وتشؽٌل الثبلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصبلت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الؽذائٌ

 تجمٌدها.

 الامة وتشؽٌل مصنع محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتؽلٌؾ الحاصبلت الزراعٌة

 لرٌة -عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما ، بجهة : والمبنى االدارى الكائن بجوار الجمعٌة الزراعٌة 

 -حوش عٌسى  -توفٌك الحكٌم 

 شركة  ،  هو مسموح به لانونا.   Reital Freshرٌتال فرٌش  -  179

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

 خٌص البلزمة لمزاولة ؼرضهاالوكاله التجارٌه، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على الترا

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 عموم التجارة فٌما هو مسموح به لانونا.

وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه   ،رأس مالها   

 ، عن هو مسموح به لانونا. 12757برلم  21191325،لٌدت فى  211110111

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

 لبلزمة لمزاولة ؼرضهاالوكاله التجارٌه، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص ا

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 عموم التجارة فٌما هو مسموح به لانونا.

وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه ، بجهة : 

 لرٌة -كائن بجوار الجمعٌة الزراعٌة والمبنى االدارى ال

 -حوش عٌسى  -توفٌك الحكٌم 

 شركة  ،  األنشطة .   Reital Freshرٌتال فرٌش  -  181

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

 تحمٌك

رج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   ؼرضها فً مصر أو فً الخا

 ، عن األنشطة . 12757برلم  21191325،لٌدت فى  211110111

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

 تحمٌك

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

 لرٌة -والمبنى االدارى الكائن بجوار الجمعٌة الزراعٌة 

 -حوش عٌسى  -توفٌك الحكٌم 

 ة  ،  ؼرض الشركة رابعة شولً عبد الوهاب وشرٌكٌها   شرك -  181



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 88 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 إنشاء وإدارة وتشؽٌل المدارس.

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

 ، عن ؼرض الشركة  12649برلم  21191316،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها   

 رس.إنشاء وإدارة وتشؽٌل المدا

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

 -شبرا خٌت  -شارع السبلم  -بجهة : العمار خلؾ مسجد السبلم 

 دمحم عبدالرازق دمحم دمحم ابراهٌم وشرٌكه   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  182

 ٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة االسمدة والمبٌدات والمخصبات الزراعٌة.الامة وتشؽ

 استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

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

 ، عن ؼرض الشركة  12746برلم  21191324،لٌدت فى  3111110111دٌر   ،رأس مالها   عموم االستٌراد والتص -

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة االسمدة والمبٌدات والمخصبات الزراعٌة.

 استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 تٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراعها

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

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

 -رمل ثان  -برج سموحه جرٌن الطرٌك الزراعى بجوار نادى االتحاد السكندرى  Cعمارة 8ر ، بجهة : عموم االستٌراد والتصدٌ -

 دمحم عبدالرازق دمحم دمحم ابراهٌم وشرٌكه   شركة  ،  فٌما هو مسموح به لانونا. -  183

 التوكٌبلت التجارٌة. -

 اردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزامتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الو

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

 ده به وببلئحته التنفٌذٌة.عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوار

برلم  21191324،لٌدت فى  3111110111تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها   ،رأس مالها   

 ، عن فٌما هو مسموح به لانونا. 12746

 التوكٌبلت التجارٌة. -

 ة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزامتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الوارد

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 89 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 به وببلئحته التنفٌذٌة.عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده 

برج سموحه جرٌن الطرٌك الزراعى بجوار  Cعمارة 8تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها ، بجهة : 

 -رمل ثان  -نادى االتحاد السكندرى 

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2117 لسنة 72دمحم عبدالرازق دمحم دمحم ابراهٌم وشرٌكه   شركة  ،  بمانون االستثمار رلم  -  184

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 تجاره الجمله والتجزئه فى مجال األسمدة والمبٌدات والمخصبات الزراعٌة.

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

والئحته التنفٌذٌة  2117لسنة  72، عن بمانون االستثمار رلم  12746برلم  21191324،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها   

 لبل

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 تجاره الجمله والتجزئه فى مجال األسمدة والمبٌدات والمخصبات الزراعٌة.

لشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. ، مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ا

 -رمل ثان  -برج سموحه جرٌن الطرٌك الزراعى بجوار نادى االتحاد السكندرى  Cعمارة 8بجهة : 

بلئحته احمد علً عبد العلٌم الجداوي وشرٌكه   شركة  ،  لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وب -  185

 التنفٌذٌة.

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

، عن لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز  12633برلم  21191313،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها   

 الوارده به وببلئحته التنفٌذٌة.

عاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. ، مع مرا

 -سٌدى جابر  -شارع توت عنخ امون  34بجهة : 

 احمد علً عبد العلٌم الجداوي وشرٌكه   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  186

 الحفر واالستكشاؾ وتشمل : تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات

 الخدمات المتعلمة باالستكشاؾ البترولً -

 الخدمات المتعلمة بانزال مواسٌر التؽلٌؾ وانابٌب االنتاج -

 صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة -

 كلة الفنٌة واالدارٌةاعمال ادارة التنفٌذ للمشروعات الصناعٌة ومشروعات الخدمات والمرافك علً اختبلؾ انشطتها وإعادة الهٌ

 للمصانع

 ألامه او اداره وتشؽٌل وصٌانه محطات طلمبات مٌاه الرى وشبكات توزٌعها وخطوط نملها لبلراضى المخصصه لبلستصبلح

 واالستزراع

 ، عن ؼرض الشركة  12633برلم  21191313،لٌدت فى  3111110111الامة   ،رأس مالها   

 لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وتشمل :تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 90 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الخدمات المتعلمة باالستكشاؾ البترولً -

 الخدمات المتعلمة بانزال مواسٌر التؽلٌؾ وانابٌب االنتاج -

 صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة -

 دة الهٌكلة الفنٌة واالدارٌةاعمال ادارة التنفٌذ للمشروعات الصناعٌة ومشروعات الخدمات والمرافك علً اختبلؾ انشطتها وإعا

 للمصانع

 ألامه او اداره وتشؽٌل وصٌانه محطات طلمبات مٌاه الرى وشبكات توزٌعها وخطوط نملها لبلراضى المخصصه لبلستصبلح

 واالستزراع

 -سٌدى جابر  -شارع توت عنخ امون  34الامة ، بجهة : 

   Alex Home For Trading And General Import - Exportالٌكس هوم للتجارة وعموم االستٌراد والتصدٌر  -  187

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو

 عموم اإلستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانوناً.

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

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

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

الها   تجارة وبٌع وتوزٌع األدوات المنزلٌة والكهربائٌة واألثاث والمفروشات ومستلزمات المنزل العصري الحدٌث   ،رأس م

 ، عن ؼرض الشركة هو 12681برلم  21191312،لٌدت فى  21111110111

 عموم اإلستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانوناً.

 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 ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

منزل العصري الحدٌث ، بجهة : النموذج رلم تجارة وبٌع وتوزٌع األدوات المنزلٌة والكهربائٌة واألثاث والمفروشات ومستلزمات ال

 (1 )G.S.Collection  سٌدى جابر  -تنظٌم شارع كفر عبده  51الكائن بالدور األرضً بالعمار المتحدة سنتر رلم- 

   Alex Home For Trading And General Import - Exportالٌكس هوم للتجارة وعموم االستٌراد والتصدٌر  -  188

 لدٌكور والهداٌاشركة  ،  وا

 واإلكسسوارات.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 ، عن والدٌكور والهداٌا 12681برلم  21191312،لٌدت فى  21111110111

 واإلكسسوارات.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 91 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمر

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

 تحمٌك

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

 -سٌدى جابر  -تنظٌم شارع كفر عبده  51الكائن بالدور األرضً بالعمار المتحدة سنتر رلم  G.S.Collection( 1النموذج رلم ) 

 الحصان االسود إللحاق العمالة بالداخل والخارج   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  189

 لمصرٌة بالداخل والخارج.الحاق العمالة ا

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 ٌكتحم

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 12724برلم  21191321،لٌدت فى  1511110111

 الحاق العمالة المصرٌة بالداخل والخارج.

 للوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن وا

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

 تحمٌك

و تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون ، بجهة : برج ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أ

 -المنتزه  -السٌوؾ  -شارع عبدهلل عزت  -االصدلاء 

دالٌا محروس فرٌد خٌرة وشركاها   شركة  ،  مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول  -  191

، عن مراعاة  12632برلم  21191313،لٌدت فى  3111110111اشرة نشاطها.  ،رأس مالها   على كافة التراخٌص البلزمة لمب

احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : مساكن 

 -العامرٌه  -العامرٌة اول  -تعاونٌات الحرٌة 

 روس فرٌد خٌرة وشركاها   شركة  ،  ؼرض الشركة دالٌا مح -  191

 اعمال ادارة التنفٌذ للمشروعات الصناعٌة ومشروعات الخدمات والمرافك علً اختبلؾ انشطتها وإعادة الهٌكلة الفنٌة واالدارٌة

 للمصانع

 ألعمال الحفر والصٌانة تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وتشمل األعمال المدنٌة المكملة

 الامة او تشؽٌل وادارة وصٌانه محطات الصرؾ الصحى او الصرؾ الصناعى والتنمٌة وتوصٌبلتها

 الامة او تشؽٌل و ادارة محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات توزٌعها وخطوط نملها

، عن ؼرض  12632برلم  21191313 ،لٌدت فى 3111110111ألامه او اداره وتشؽٌل وصٌانه محطات   ،رأس مالها   

 الشركة 

 اعمال ادارة التنفٌذ للمشروعات الصناعٌة ومشروعات الخدمات والمرافك علً اختبلؾ انشطتها وإعادة الهٌكلة الفنٌة واالدارٌة

 للمصانع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 92 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وتشمل األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة

 الامة او تشؽٌل وادارة وصٌانه محطات الصرؾ الصحى او الصرؾ الصناعى والتنمٌة وتوصٌبلتها

 زٌعها وخطوط نملهاالامة او تشؽٌل و ادارة محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات تو

 -العامرٌه  -العامرٌة اول  -ألامه او اداره وتشؽٌل وصٌانه محطات ، بجهة : مساكن تعاونٌات الحرٌة 

دالٌا محروس فرٌد خٌرة وشركاها   شركة  ،  طلمبات مٌاه الرى وشبكات توزٌعها وخطوط نملها لبلراضى المخصصه  -  192

 لبلستصبلح

 واالستزراع

 والتورٌداتعموم المماوالت 

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

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

 متع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وببلئحته التنفٌذٌة.عدم ت

، عن طلمبات مٌاه الرى وشبكات توزٌعها وخطوط نملها  12632برلم  21191313،لٌدت فى  3111110111مع   ،رأس مالها   

 لبلراضى المخصصه لبلستصبلح

 واالستزراع

 لتورٌداتعموم المماوالت وا

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

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

 ع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وببلئحته التنفٌذٌة.عدم تمت

 -العامرٌه  -العامرٌة اول  -مع ، بجهة : مساكن تعاونٌات الحرٌة 

 طٌبة للصوتٌات واإلنتاج الفنى   شركة  ،  ؼرض الشركة هو: -  193

 ة والمرئٌة.االنتاج الفنى والتوزٌع للمصنفات المسموع

 الدعاٌه و االعبلن بكافة الوسائل المسموعه و الممروءه و المرئٌه.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو: 12661برلم  21191311،لٌدت فى 

 ٌة.االنتاج الفنى والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرئ

 الدعاٌه و االعبلن بكافة الوسائل المسموعه و الممروءه و المرئٌه.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 93 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 تحمٌك

ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى ، بجهة : حى الزهور خلؾ مبنى 

 مرسى - 4االذاعة والتلفزٌون بالكٌلو 

 -مطروح 

194  -  ً  طٌبة للصوتٌات واإلنتاج الفنى   شركة  ،  شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله طبما

ً  12661برلم  21191311،لٌدت فى  511110111ألحكام المانون .  ،رأس مالها     ، عن شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله طبما

 مرسى - 4لكٌلو ألحكام المانون . ، بجهة : حى الزهور خلؾ مبنى االذاعة والتلفزٌون با

 -مطروح 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو:   Idealogik Softwareاٌدٌالوجٌن للبرمجٌات  -  195

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

 نولوجً .أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التك

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها . -

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

 21191311،لٌدت فى  1111110111صوت وصورة وبٌانات   ،رأس مالها    إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من -

 ، عن ؼرض الشركة هو: 12663برلم 

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

 لوجً .أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنو

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها . -

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

وت وصورة وبٌانات ، بجهة : ش النمٌب شرٌؾ رمزى عمارة بانوراما إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من ص -

 سموحة شمة

 -سٌدى جابر  - 313

 االبداع العالمٌة للتجارة والمماوالت   شركة  ،  ؼرض الشركة هو: -  196

 المماوالت العامة

 االستثمار العمارى .

 عموم التجارة وباالخص تجارة )المعدات الثمٌلة (

 ٌر والتوكٌبلت التجارٌةاالستٌراد والتصد

 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 ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 94 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 مختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرضمن الجهات ال

 ، عن ؼرض الشركة هو: 12743برلم  21191324،لٌدت فى  2111110111استصبلح وتجهٌز األراضً   ،رأس مالها   

 المماوالت العامة

 االستثمار العمارى .

 عموم التجارة وباالخص تجارة )المعدات الثمٌلة (

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة

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

 ضهاالوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼر

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 -السٌوؾ شماعة  -شارع ادٌب معمد  -استصبلح وتجهٌز األراضً ، بجهة : عمارة الحرمٌن )أ( 

ستزراع األراضً االبداع العالمٌة للتجارة والمماوالت   شركة  ،  بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. وا -  197

 المستصلحة. وٌشترط فً

 هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

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

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

، عن بالمرافك األساسٌة التً تجعلها  12743برلم  21191324،لٌدت فى  2111110111تؤجٌر معدات االالت   ،رأس مالها    -

 زراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فًلابلة لبلستزراع. واست

 هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

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

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

 -السٌوؾ شماعة  -شارع ادٌب معمد  -تؤجٌر معدات االالت ، بجهة : عمارة الحرمٌن )أ(  -

 الزراعٌة عدا التؤجٌر التموٌلً  االبداع العالمٌة للتجارة والمماوالت   شركة  ، -  198

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 ، عن الزراعٌة عدا التؤجٌر التموٌلً 12743برلم  21191324،لٌدت فى  2111110111ألحكام المانون .  ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 95 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطةوذلن دون اإلخبلل بؤحكام 

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 -السٌوؾ شماعة  -شارع ادٌب معمد  -ألحكام المانون . ، بجهة : عمارة الحرمٌن )أ( 

 مارلٌن لتجارة المبلبس الجاهزة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو: -  199

 تجارة وبٌع وتوزٌع المبلبس الجاهزة.

 ٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة.عموم االست

 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 ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 21191312،لٌدت فى  511110111وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة هو: 12682برلم 

 تجارة وبٌع وتوزٌع المبلبس الجاهزة.

 والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة. عموم االستٌراد

 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 ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها

 لجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرضمن ا

 -ش سعد زؼلول  28العمار  6وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط ، بجهة : الوحدة رلم 

 -العطارٌن 

 مة لممارسة هذه األنشطةمارلٌن لتجارة المبلبس الجاهزة   شركة  ،  استصدار التراخٌص البلز -  211

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

 تحمٌك

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

ً طب  ما

، عن استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة  12682برلم  21191312،لٌدت فى  511110111ألحكام المانون  ،رأس مالها   

 هذه األنشطة

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 96 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -العطارٌن  -ش سعد زؼلول  28العمار  6ألحكام المانون ، بجهة : الوحدة رلم 

 المعتز باهلل محمود عمران وشرٌكته   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  211

 لتصنٌع كمالٌات وإكسسوارات السٌارات من الببلستٌن.الامة وتشؽٌل مصنع 

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

 ، عن ؼرض الشركة  12631برلم  21191313،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها   

 ع كمالٌات وإكسسوارات السٌارات من الببلستٌن.الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌ

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

 -برج العرب  -إسكان برج العرب الجدٌدة  9بجهة : المجموعة 

شركة  ،  او تشؽٌل وادارة وصٌانه محطات الصرؾ الصحى او الصرؾ    احمد علً عبد العلٌم الجداوي وشرٌكه -  212

 الصناعى والتنمٌة وتوصٌبلتها

 الامة او تشؽٌل وصٌانة محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات توزٌعها وخطوط نملها

 عموم المماوالت والتورٌدات

 ة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزامعلى الشركة إفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الوارد

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

، عن او تشؽٌل وادارة وصٌانه  12633برلم  21191313،لٌدت فى  3111110111عدم تمتع األنشطة خارج   ،رأس مالها   

 محطات الصرؾ الصحى او الصرؾ الصناعى والتنمٌة وتوصٌبلتها

 الامة او تشؽٌل وصٌانة محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات توزٌعها وخطوط نملها

 عموم المماوالت والتورٌدات

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

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

 -سٌدى جابر  -شارع توت عنخ امون  34خارج ، بجهة :  عدم تمتع األنشطة

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Bakery Houseبٌكري هاوس  -  213

 تجارة وبٌع وتوزٌع المخبوزات والحلوٌات بكافة أنواعها.

 الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات.

 ما عدا الكحولٌة(.تمدٌم وإعداد كافة أنواع المؤكوالت والمشروبات )فٌ

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

 ، عن ؼرض الشركة هو 12662برلم  21191311،لٌدت فى  511110111ها فً مصر أو فً الخارج ،   ،رأس مالها   ؼرض

 تجارة وبٌع وتوزٌع المخبوزات والحلوٌات بكافة أنواعها.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 97 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات.

 لكحولٌة(.تمدٌم وإعداد كافة أنواع المؤكوالت والمشروبات )فٌما عدا ا

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

 -الرمل  -جلٌم  -ر أو فً الخارج ، ، بجهة : طرٌك الجٌشؼرضها فً مص

شركة  ،  كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام    Bakery Houseبٌكري هاوس  -  214

ٌها أو تشترٌها أو ، عن كما ٌجوز لها أن تندمج ف 12662برلم  21191311،لٌدت فى  511110111المانون .  ،رأس مالها   

 -الرمل  -جلٌم  -تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : طرٌك الجٌش

 شركة  ،  .   Idealogik Softwareاٌدٌالوجٌن للبرمجٌات  -  215

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 اعها .أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنو -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

 الصناعٌة . المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم -

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -

 ، عن . 12663برلم  21191311،لٌدت فى  1111110111األنشطة المتعلمة بتحوٌل   ،رأس مالها    -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 . أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . -

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -

 األنشطة المتعلمة بتحوٌل ، بجهة : ش النمٌب شرٌؾ رمزى عمارة بانوراما سموحة شمة -

 -سٌدى جابر  - 313

شركة  ،  المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى    Idealogik Softwareاٌدٌالوجٌن للبرمجٌات  -  216

 رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً

 والثمافً والفنً.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 98 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 مارسة هذه األنشطةوذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لم

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

، عن المحتوى التملٌدي من صوت وصورة  12663برلم  21191311،لٌدت فى  1111110111حكام المانون .  ،رأس مالها   أل

 وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً

 والثمافً والفنً.

 راخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطةوذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار الت

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 ألحكام المانون . ، بجهة : ش النمٌب شرٌؾ رمزى عمارة بانوراما سموحة شمة

 -سٌدى جابر  - 313

 اورٌجنال ستٌل   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  217

 الامة وتشؽٌل مصنع لفرم وتجهٌز وتشكٌل وتشؽٌل وصهر المعادن.

 ات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرار

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

 تحمٌك

لحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو ت

 ، عن ؼرض الشركة هو 12646برلم  21191316،لٌدت فى  2111110111

 الامة وتشؽٌل مصنع لفرم وتجهٌز وتشكٌل وتشؽٌل وصهر المعادن.

 بلزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص ال

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

 تحمٌك

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

 مدخل بعد -العمار ملن / صافً ضولة شامخ سرٌر 

 -برج العرب  -مدٌنة برج العرب المدٌمة  -المزلمان 

جى اؾ كٌه للخدمات الهندسٌة   شركة  ،  مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها  -  218

، عن مصر أو فً الخارج ، كما  12656برلم  21191311،لٌدت فى  451110111وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

الرمل  -سابا باشا  -ش بطلٌموس الفلكى 17ها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌ

- 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 99 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 جى اؾ كٌه للخدمات الهندسٌة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  219

 المماوالت العامة. -

 أعمال التصمٌمات الهندسٌة والدٌكورات. -

 صرؾ ( –مٌاه  –ها و مدها بالمرافك األساسٌة ) كهرباء شراء و بٌع و تمسٌم االراضى بؽرض البناء علٌ-

 شراء و بٌع و تاجٌر و الامة الوحدات االدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة .-

 الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء

 451110111و ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع   ،رأس مالها   كانت خدمٌه ا

 ، عن ؼرض الشركة هو 12656برلم  21191311،لٌدت فى 

 المماوالت العامة. -

 أعمال التصمٌمات الهندسٌة والدٌكورات. -

 صرؾ ( –مٌاه  –و مدها بالمرافك األساسٌة ) كهرباء شراء و بٌع و تمسٌم االراضى بؽرض البناء علٌها -

 شراء و بٌع و تاجٌر و الامة الوحدات االدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة .-

 الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء

ش بطلٌموس الفلكى 17رفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع ، بجهة : كانت خدمٌه او ت

 -الرمل  -سابا باشا  -

 جى اؾ كٌه للخدمات الهندسٌة   شركة  ،  فٌها على اال ٌمل مستوى -  211

 ثبلثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه منهاالفنادق والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن 

 على نصؾ اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

 ، عن فٌها على اال ٌمل مستوى 12656برلم  21191311،لٌدت فى  451110111ؼرضها فً   ،رأس مالها   

 وم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه منهاالفنادق والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثبلثة نج

 على نصؾ اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

 -الرمل  -سابا باشا  -ش بطلٌموس الفلكى 17ؼرضها فً ، بجهة : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌبلت السجل التجارى أفراد   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 100 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،    8725االنوار لبلستثمار العمارى والخدمات البترولٌه لصاحبها / انور صابر احمد على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 التجارى تم محو/شطب السجل  محو لٌد الفرع من السجل   21191313وفى تارٌخ 

، وفى تارٌخ    9473افرست للصناعات المتطوره لصاحبها / على دمحم على سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 2119-3-14فى   873تم محو/شطب السجل  محو لٌد المنشاه من السجل التجارى برلم    21191314

، وفى تارٌخ    9473سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  افرست للصناعات المتطوره لصاحبها / على دمحم على   - 3

 2119-3-14فى   873تم محو/شطب السجل  محو لٌد المنشاه من السجل التجارى برلم    21191314

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

والتنمٌة لصاحبها / عطٌة عبد ربه عبد المولى مطراوى  تاجر فرد ،، سبك  منشاة االلصى الستصبلح االراضى واالستثمار -  1

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله   21191314وفً تارٌخ ،   6373لٌده برلم 

 جنٌه   2111110111،

عطٌة عبد ربه عبد المولى مطراوى  تاجر فرد ،، سبك  منشاة االلصى الستصبلح االراضى واالستثمار والتنمٌة لصاحبها / -  2

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله   21191314وفً تارٌخ ،   6373لٌده برلم 

 جنٌه   2111110111،

وفً تارٌخ ،   876ك لٌده برلم منشؤة كوالتًٌ تارجت لصاحبها / السٌد عامر دمحم السٌد عبد الجواد  تاجر فرد ،، سب -  3

 جنٌه   31111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191316

منشاة اورجٌنال لتعبئة الزٌوت والشحومات والمٌاه الطبٌعٌة لصاحبها/ دمحم ببلل عبد هللا الصاوى الشرلاوى  تاجر فرد ،، سبك  -  4

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله   21191312وفً تارٌخ ،   5315م لٌده برل

 جنٌه   511110111،

منشؤة النجار لتحوٌل وتمطٌع الورق والكرتون لصاحبتها / السٌدة رمضان عبد النبى دمحم فرحات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

  21111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191312وفً تارٌخ ،   4156

 جنٌه 

وفً تارٌخ ،   11913األمٌن للتعبئه و التؽلٌؾ لصاحبها : دمحم امٌن شاكر علً عمرو  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   511110111أس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل ر  21191313



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 101 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً   12626األنوار لبلستثمار العمارى و الخدمات البترولٌة . لصاحبها انور صابر احمد على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   511110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191318تارٌخ ، 

وفً   12626األنوار لبلستثمار العمارى و الخدمات البترولٌة . لصاحبها انور صابر احمد على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   511110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191318تارٌخ ، 

  12425ت الزراعٌة )اورجى كٌم ( لصاحبها السٌد الشحات السٌد على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم جرٌن اورجانٌن للكٌماوٌا -  9

 جنٌه   1111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191319وفً تارٌخ ، 

وفً تارٌخ ،   12425د علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم جرٌن أورجانٌن )أورجً كٌم( لصاحبها : السٌد الشحات السٌ -  11

 جنٌه   1111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191319

وفً تارٌخ ،   4686مٌد جاز للؽازات الصناعٌة لصاحبها حسن احمد حسن عوؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   111111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191321

وفً تارٌخ ،   4686منشاة مٌدل اٌست للؽازات الصناعٌة لصاحبها / حسن احمد حسن عوؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   111111110111س المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأ  21191321

  4686لصاحبها / حسن احمد حسن عوؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  MID GAS -منشاة مٌد جاز للؽازات الصناعٌة  -  13

 نٌه ج  111111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191321وفً تارٌخ ، 

لصاحبها / حسن احمد حسن عوؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  MID GAS -منشاة الشرق االوسط للؽازات الصناعٌة  -  14

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله   21191321وفً تارٌخ ،   4686

 جنٌه   111111110111،

وفً تارٌخ ،   4686لصناعٌة لصاحبها / حسن احمد حسن عوؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم للؽازات ا MID GASمنشاة  -  15

 جنٌه   111111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191321

ز فرؼلى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم الشروق لصناعة المبلبس الجاهزة والمنسوجات لصاحبها/ ولٌد ابراهٌم عبد العزٌ -  16

  5111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191324وفً تارٌخ ،   6246

 جنٌه 

،، سبك المصرٌة السعودٌة لصناعة المبلبس الجاهزة و المنسوجات لصاحبها /ولٌد ابراهٌم عبد العزٌز فرؼلى  تاجر فرد  -  17

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله   21191324وفً تارٌخ ،   6246لٌده برلم 

 جنٌه   5111110111،

تم تعدٌل   21191327وفً تارٌخ ،   8171ساموتكس لصاحبها)سعٌد مسعود حسٌن ابو جبل(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   21111110111ؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،رأس المال , وص

تم تعدٌل   21191327وفً تارٌخ ،   8783نٌو الهدى ببلست لصاحبها / دمحم أحمد دمحم عبد هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   11111110111رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ـــــ  ـــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 102 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 12179الملكة للتنمٌة الزراعٌة واالستثمار العمارى لصاحبها : جرجس كمال بخٌت عزوز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

ؼرب طرٌك االسكندرٌة الماهرة  71تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، حظٌرة مواشى كائنة فى ن  21191313وفً تارٌخ 

 -ٌة ؼرب النوبار -الصحراوى 

 12179الملكة للتنمٌة الزراعٌة واالستثمار العمارى لصاحبها : جرجس كمال بخٌت عزوز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 71تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع مولع ممارسة النشاط : حظٌرة مواشى كائنة فى ن  21191313وفً تارٌخ 

 -ؼرب النوبارٌة  -اهرة الصحراوى ؼرب طرٌك االسكندرٌة الم

 12179الملكة للتنمٌة الزراعٌة واالستثمار العمارى لصاحبها : جرجس كمال بخٌت عزوز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

العطا  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع فى حظٌرة مواشى كائنة فى لرٌة عبد العظٌم ابو 21191313وفً تارٌخ 

 -النوبارٌة  -

 12179الملكة للتنمٌة الزراعٌة واالستثمار العمارى لصاحبها : جرجس كمال بخٌت عزوز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع حظٌرة مواشى كائنة فى شرق الطرٌك الصحراوى  21191313وفً تارٌخ 

  -ؼرب النوبارٌة  -خارج زمام ابو المطامٌر  326من  543شرق المطعة  2ض حو 3لطعة رلم 

 12626األنوار لبلستثمار العمارى و الخدمات البترولٌة . لصاحبها انور صابر احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 -العواٌد ثان الرمل  - تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش سكٌنة الجدٌده 21191313وفً تارٌخ 

لصاحبها : دمحم محمود عوده دمحم أبو النمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده   3G Plastثري جً ببلست لتصنٌع المواسٌر الببلستٌكٌة   -  6

 -مدٌنة برج العرب الجدٌدة  - 2ج  9تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  مجاورة  21191313وفً تارٌخ  12629برلم    

 -برج العرب 

وفً تارٌخ  12635ٌسر تكس للمبلبس الجاهزة لصاحبها : أحمد سعٌد دمحم أحمد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 -كفر الدوار  -شارع حمدي الترزي  4تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، العمار رلم  21191314

وفً تارٌخ  12635د سعٌد دمحم أحمد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌسر تكس للمبلبس الجاهزة لصاحبها : أحم -  8

 -كفر الدوار  -شارع حمدي الترزي  4تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، العمار رلم  21191314

وفً تارٌخ  12641لم    اٌجٌكو لصاحبها : رأفت حسان أحمد ناجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -المصرٌة األردنٌة للببلستٌن  -  9

ب ( الوالعة بالمطاع  117تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسً مولع ممارسة النشاط: لطعة رلم )  21191315

 -وادى النطرون  -رلم )المرحلة الثانٌة( بؤرض المنطمة الصناعٌة 

وفً تارٌخ  12648الممصود أبو عنزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الوطنٌة لبلنتاج الداجنً لصاحبها : أحمد إبراهٌم عبد  -  11

 -الدخٌله  -العجمً  -الهانوفٌل  -لرٌة شهرزاد  11تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، فٌبل رلم  21191316

وفً تارٌخ  12647م    اعمار للتنمٌة الزراعٌة لصاحبها )طاهر عطٌه محمود عبدهللا( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  11

ب منطمه الصناعٌه وادى 111تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  مولع ممارسه النشاط الصناعى / المطعه رلم  21191316

 النطرون 

وفً  12651تولٌب لتصنٌع المبلبس الجاهزة لصاحبها : أحمد كامل عبد الرحمن الماضً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 -شرق سموحة  -الرابعة الناصرٌة  -م من شارع مدخل الجونة 6ش  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  21191317تارٌخ 

 -الرمل 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  6645طٌبة ) لصاحبها : احمد عبد المولى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 ركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط بعد التعدٌل وصؾ الـتؤشٌر:   ، الم

 برج العرب الجدٌدة - 9المجاورة  -سوق الخٌر  -35محل رلم -

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 103 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ  6645طٌبة للتورٌدات الصناعٌة لصاحبها / احمد عبد المولى احمد حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 :   ، المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط بعد التعدٌل تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر 21191317

 برج العرب الجدٌدة - 9المجاورة  -سوق الخٌر  -35محل رلم -

 

لصاحبها : أحمد السٌد أحمد السٌد الحارتً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ETITاى تً اى تً للحلول التكنولوجٌة المتكاملة -  15

ش مصطفى  -سٌدي بشر لبلً  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ابراج رٌاض العمار  21191311وفً تارٌخ  12685

 -المنتزه  - 516شمة  7برج  -كامل 

تم  21191311وفً تارٌخ  12665األمانة لتصنٌع األعبلؾ لصاحبها : دمحم دمحم خلٌل ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

حوش عٌسى  -المنطمة الصناعٌة -(  11ـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسً ومولع ممارسة النشاط : لطعة رلم ) تعدٌل العنوان , وصؾ ال

- 

وفً تارٌخ  4686للؽازات الصناعٌة لصاحبها / حسن احمد حسن عوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     MID GASمنشاة  -  17

بجوار سور ابولٌر  -لسم المنتزة  -خط رشٌد  -ع انتاجى : الطابٌة تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، : فر 21191312

 -لبلسمدة 

تم  21191313وفً تارٌخ  11798ببلن هورس لصاحبها/ دمحم محمود على دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

حم بجوار مزرعة الحملٌة لرٌة التحوٌلة مركز تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع  بالعنوان الكائن فى : ارض المفا

 -ادكو 

وفً تارٌخ  11798ببلن هورس لتصنٌع الفحم النباتى لصاحبها/ دمحم محمود على دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

بجوار مزرعة الحملٌة لرٌة  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع  بالعنوان الكائن فى : ارض المفاحم 21191313

 -التحوٌلة مركز ادكو 

وفً  11991نورجٌن فودز للصناعات الؽذائٌة لصاحبها : خالد بن سلطان بن عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

لسم المنتز ثان  -زولٌا كا -شارع البرنس 2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون المركز الرئٌسى فى :  21191313تارٌخ 

  -المنتزة  -

تم  21191313وفً تارٌخ  12691ببلن هورس لصاحبها/ دمحم محمود على دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ارض المفاحم بجوار مزرعة الحملٌة لرٌة التحوٌلة مركز ادكو 

تم  21191313وفً تارٌخ  12687لصاحبها : حسن مجدى دمحم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     Pro Crewبرو كرو  -  22

 -الرمل  -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش ابولٌر جناكلٌس الدور الخامس 

وفً تارٌخ  4686رد ،  سبك لٌده برلم    للؽازات الصناعٌة لصاحبها / حسن احمد حسن عوؾ ، تاجر ف MID GASمنشاة  -  23

بجوار سور ابولٌر  -لسم المنتزة  -خط رشٌد  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، : فرع انتاجى : الطابٌة  21191314

  -لبلسمدة 

تارٌخ  وفً 4686مٌد جاز للؽازات الصناعٌة لصاحبها حسن احمد حسن عوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

بجوار سور ابولٌر  -لسم المنتزة  -خط رشٌد  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، : فرع انتاجى : الطابٌة  21191314

  -لبلسمدة 

وفً تارٌخ  4686منشاة مٌدل اٌست للؽازات الصناعٌة لصاحبها / حسن احمد حسن عوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

بجوار سور ابولٌر  -لسم المنتزة  -خط رشٌد  -دٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، : فرع انتاجى : الطابٌة تم تع 21191314

  -لبلسمدة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 104 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 4686لصاحبها / حسن احمد حسن عوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     MID GAS -منشاة مٌد جاز للؽازات الصناعٌة  -  26

بجوار سور  -لسم المنتزة  -خط رشٌد  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، : فرع انتاجى : الطابٌة  تم تعدٌل العنوان , 21191314وفً تارٌخ 

  -ابولٌر لبلسمدة 

لصاحبها / حسن احمد حسن عوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     MID GAS -منشاة الشرق االوسط للؽازات الصناعٌة  -  27

بجوار  -لسم المنتزة  -خط رشٌد  -تؤشٌر:   ، : فرع انتاجى : الطابٌة تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـ 21191314وفً تارٌخ  4686

  -سور ابولٌر لبلسمدة 

تم تعدٌل  21191317وفً تارٌخ  546منشؤة مارن ببلست رافت عطا هارون خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

شرق المنطمة الصناعٌة 11بلون 19،18: لطع االرض ارلام  العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط

  -مدٌنة برج العرب  -الثانٌة 

وفً تارٌخ  7675مصنع النهضة لبلعبلؾ لصاحبها / هشام المؽاورى جامع الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  21191318

 كفرالشٌخ -المنطمة الصناعٌة بمطوبس- 129الصناعى ااالول  فى : المطعه رلم  مولع وممارسة النشاط

 

وفً تارٌخ  12718المنال للمنتجات الببلستٌكٌة لصاحبها : منال أحمد ثابت علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

المنطمة  - 6بلون  - 34النشاط: بالمطعة رلم  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسً ومولع ممارسة 21191319

 -برج العرب  -مدٌنة برج العرب الجدٌدة  -الصناعٌة جنوب الثالثة 

، تاجر فرد ،   Omur Yener Sonmezلصاحبها/ عمر ٌنار سونمس  AHSANاالحسن الستصبلح االراضى والتصدٌر  -  31

شارع 74العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون المركز الرئٌسى للمنشاه : تم تعدٌل  21191319وفً تارٌخ  8656سبك لٌده برلم    

 االسكندرٌة  -سٌدى جابر  -سموحة  -ابراج ازهار السراٌا برج البانسٌة -فوزى معاذ 

، تاجر فرد ،  سبك لٌده  Omur Yener Sonmezاالحسن الستصبلح االراضى والتصدٌر لصاحبها/ عمر ٌنار سونمس  -  32

شارع فوزى 74تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون المركز الرئٌسى للمنشاه :  21191319وفً تارٌخ  8656برلم    

 االسكندرٌة  -سٌدى جابر  -سموحة  -ابراج ازهار السراٌا برج البانسٌة -معاذ 

وفً تارٌخ  12714لٌده برلم    مصنع الفار ببلست لصاحبها : دمحم شعبان ابراهٌم مهدى الفار ، تاجر فرد ،  سبك  -  33

المنطمة  -(  219تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسً ومولع ممارسة النشاط : المطعة رلم )  21191319

 -حوش عٌسى  -الصناعٌة 

وفً تارٌخ  8635  الرواد للتنمٌه الزراعٌه لصاحبها)دمحم حسن دمحم عبد الرحمن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  34

 -برج العرب  -بنجر السكر  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، مولع ممارسة النشاط الثالث : المرٌة المركزٌة  21191321

لصاحبها : مى ماهر عبدالمجٌد دمحم فرهود ، تاجر فرد ،  سبك   Marshia For Apparelمارشٌا لصناعة المبلبس الجاهزة  -  35

 -باب شرلى  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش االندلس االبراهٌمٌة  21191321وفً تارٌخ  12733م    لٌده برل

لصاحبها / حسن احمد حسن عوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     MID GAS -منشاة الشرق االوسط للؽازات الصناعٌة  -  36

  -رشدى  -طرٌك الحرٌة  418صؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى تم تعدٌل العنوان , و 21191321وفً تارٌخ  4686

 4686لصاحبها / حسن احمد حسن عوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     MID GAS -منشاة مٌد جاز للؽازات الصناعٌة  -  37

  -رشدى  -طرٌك الحرٌة  418تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى  21191321وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  4686منشاة مٌدل اٌست للؽازات الصناعٌة لصاحبها / حسن احمد حسن عوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

  -رشدى  -طرٌك الحرٌة  418تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى  21191321



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 105 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ  4686حسن عوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مٌد جاز للؽازات الصناعٌة لصاحبها حسن احمد  -  39

  -رشدى  -طرٌك الحرٌة  418تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى  21191321

وفً تارٌخ  4686للؽازات الصناعٌة لصاحبها / حسن احمد حسن عوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     MID GASمنشاة  -  41

  -رشدى  -طرٌك الحرٌة  418تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى  21191321

وفً تارٌخ  12731الهدى الوطنٌة إلنشاء وادارة المدارس لصاحبها : احمد دمحم عطٌه السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

العجمى شرق ش البٌطاش خلؾ - 1شارع السمالٌهى رلم  17 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، عمار رلم 21191321

 -الدخٌله  -المخبز األلى 

وفً تارٌخ  12731الهدى الوطنٌة إلنشاء وادارة المدارس لصاحبها : احمد دمحم عطٌه السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

العجمى شرق ش البٌطاش خلؾ - 1رع السمالٌهى رلم شا 17تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، عمار رلم  21191321

 -الدخٌله  -المخبز األلى 

تم  21191321وفً تارٌخ  12731النجار للطوب الطفلً لصاحبها : سامح سعد دمحم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

لرٌة الشعروا ي  -حسن ابراهٌم شعبان النجار ( شرق الطرٌك الصحراوي ) بملن : سعد  57تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

 -ابو المطامٌر  -

الصفا لتجارة مخلفات المصانع بالمناطك النائٌة لصاحبها : صفٌه الشوادفى عبدالمجٌد بدوى الوكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  44

 -خلؾ سنترال مدٌنة برج العرب  8ار رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  العم 21191321وفً تارٌخ  12728برلم    

 االسكندرٌه -برج العرب 

 

وفً  12722جاردنز الستصبلح االراضً لصاحبها : احمد السٌد السٌد احمد ابو العبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

كوم حماده  -مركز بدر  -لرٌة المجد  -عبل تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ملن / السٌد السٌد احمد ابو ال 21191321تارٌخ 

- 

وفً تارٌخ  8635الرواد للتنمٌه الزراعٌه لصاحبها)دمحم حسن دمحم عبد الرحمن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 -العامرٌة اول  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، شارع حضانه نفوسة بجوار مسجد الهجانة  21191321

وفً تارٌخ  8635الرواد للتنمٌه الزراعٌه لصاحبها)دمحم حسن دمحم عبد الرحمن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

  -برج العرب  -بنجر السكر  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، مولع ممارسة النشاط الثالث : المرٌة المركزٌة  21191321

وفً تارٌخ  12727نٌو ترن لمنتجات العناٌة بالسٌارة لصاحبها : سامح ماهر لحظً لدسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 كرموز -ؼٌط العنب  -ش الطابٌة -برج الطابٌة  6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  21191321

وفً تارٌخ  12751 أحمد سعٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لصاحبها : أشرؾ دمحم Invicta Softإنفٌكتا سوفت  -  49

 -الدخٌله  - 16الدور السادس شمة  -شارع لبضاٌا البٌطاش  31تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  21191324

وفً تارٌخ  12749سبك لٌده برلم      اٌما لتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة لصاحبها : احمد دمحم احمد دمحم حافظ ، تاجر فرد ، -  51

 -المنتزه  -برج الشروق  - 31من ش  64تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش  21191324

وفً تارٌخ  12756المصرٌة لبلنتاج الحٌوانً لصاحبها : بسام علً عٌسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 -االسكندرٌة الصحراوي  -طرٌك الماهرة  58الكٌلو  -ؾ الـتؤشٌر:   ، العمار خلؾ لرٌة األسد تم تعدٌل العنوان , وص 21191325

 -ابو المطامٌر 

وفً تارٌخ  12759لصاحبها : عمرو اشرؾ ابراهٌم صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     sakr-softصمر سوفت  -  52

 -العامرٌه  -الكاببلت اعلً مكتبة الصمر  ش 13تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  21191325



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 106 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ  12771ٌاسٌنكو للمنتجات الورلٌة لصاحبها : أحبلم فهمً علً سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 -ة الثالثة المرحل - 198تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسً ومولع ممارسة النشاط : المطعة رلم  21191327

 -وادى النطرون  -بمدٌنة وادي النطرون  -المنطمة الصناعٌة 

وفً تارٌخ  12616الفارس العادة تدوٌر الببلستٌن لصاحبها : جٌهان السٌد لطفى السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

صناعى / منطمه مرؼم الصناعٌه متفرع من تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، مولع ممارسه النشاط ال 21191327

 -نزله مسجد اللٌبى امام مصنع المكرونه -البتروكٌماوٌات لسم العامرٌه اول

وفً تارٌخ  12769درٌم للمنتجات الورلٌة لصاحبها : هبة هلل حسن مصطفى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 -المرحلة الثالثة  - 199، المركز الرئٌسً ومولع ممارسة النشاط : المطعة رلم   تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:  21191327

 -وادى النطرون  -مدٌنة وادي النطرون  -المنطمة الصناعٌة 

وفً تارٌخ  12616الفارس العادة تدوٌر الببلستٌن لصاحبها : جٌهان السٌد لطفى السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  مولع ممارسه النشاط الصناعى / منطمه مرؼم الصناعٌه متفرع من  21191327

  -نزله مسجد اللٌبى امام مصنع المكرونه -البتروكٌماوٌات لسم العامرٌه اول

وفً تارٌخ  12782برلم     المطبعة المصرٌة لصاحبها : عٌد عبدالونٌس شبل السٌد شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  57

ملن /ابراهٌم عبدالونٌس شبل أمام ثبلجة الشٌن  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، منشٌة ٌونس المصمودى  21191331

 -كفر الدوار  -بجوار بنزٌنة بترومٌن 

تم  21191331وفً تارٌخ  12781لم    الستٌبل لصاحبها : دمحم ابراهٌم عبدالفتاح احمد مخلوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  58

 -المنتزه  -المندرة  -مدٌنة تمسٌم الزهور  -ش النبوى المهندس  2تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، عمار رلم 

وفً تارٌخ  12785النمس لئلنتاج الحٌوانى لصاحبها : دمحم عبدالحمٌد سلٌمان عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 -العامرٌه  -بجوار مسجد الولاد  3تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، النهضة ولاد  21191331

وفً تارٌخ  12786هنداوى إلستصبلح األراضى لصاحبها : جمعه سلومه هنداوى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 -العامرٌه  -كٌنج مرٌوط  -تمسٌم البنون  -احمد ٌوسؾ  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش الدكتور 21191331

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم 21191321وفً تارٌخ  8635الرواد للتنمٌه الزراعٌه لصاحبها)دمحم حسن دمحم عبد الرحمن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات ، سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم -التؤشٌر:  تعدٌل النشاط , وصؾ 

 استصبلح واستزراع األراضً البور والصحراوٌة او احدهما : -2

 ( استصبلح وتجهٌز األراضى بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع.1)

 لمستصلحة) ب ( استزراع األراضً ا

وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع ، وأن تستخدم طرق الرى الحدٌثة فً 

 االستزراع ولٌس

 الري بطرٌك الؽمر. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس مجلس الوزراء



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 107 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم 21191321وفً تارٌخ  8635الرحمن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الرواد للتنمٌه الزراعٌه لصاحبها)دمحم حسن دمحم عبد  -  2

 356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم 2117لسنة 351تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  رلم 

 لسنة

 وكذا مناطك شبة جزٌرة سٌناء وحبلٌب وشبلتٌن .2118

 الامة وتشؽٌل مشتل النتاج شتبلت الخضر. -3

 ت مالٌة ومركز مالً منفصل ومستمل لكل نشاط على حدا وفما لمعاٌٌر المحاسبة المصرٌة.مع االلتزام بافراد حسابا

 مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلً المنشؤة الحصول علً كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها.

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  11557على دمحم على سلطان الظاهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

تجمٌع وتخزٌن وبٌع كافه انواع واصناؾ لطع ؼٌار واجزاء ولوازم المعدات واالجهزه واالالت االلكترونٌه والمٌكانٌكٌه -1التؤشٌر:  

التورٌد  -2زاء معدات من الببلستٌن المموى الفاٌبر وذلن للجهات المعفاه بالسوق المحلى ولخارج الببلدوالهٌدرولٌكٌه المتطوره  واج

المباشر من المورد الخارجى )خارج الببلد( الى العمٌل الخارجى )خارج الببلد ( مباشرة وبما ٌتفك مع االصناؾ المرخص للمنشاة 

 بمزاولتها . وذلن مع مراعاه ما ٌلى :

 موافمه الحماٌه المدنٌه لبل استصدار الترخٌص الدائم للمشروع تمدٌم- 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  11557على دمحم على سلطان الظاهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التؤشٌر:  بمزاوله النشاط.

 شروط المحافظه على البٌئه من التلوث.- 

 خزن مؽطى.مزاوله النشاط من خبلل م- 

 االلتزام باشتراطات الدفاع المدنى والحرٌك.- 

 تمدٌم دراسه بٌئٌه لبل الحصول على الترخٌص- 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

فرهود ، تاجر فرد ،  سبك لصاحبها : مى ماهر عبدالمجٌد دمحم   Marshia For Apparelمارشٌا لصناعة المبلبس الجاهزة  -  1

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191321وفً تارٌخ  12733لٌده برلم   

وفً تارٌخ  12749اٌما لتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة لصاحبها : احمد دمحم احمد دمحم حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 ؾ التؤشٌر: استثمارتم تعدٌل نوع الشركة , وص21191324

وفً تارٌخ  4686للؽازات الصناعٌة لصاحبها / حسن احمد حسن عوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    MID GASمنشاة  -  3

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191312

وفً تارٌخ  12647ك لٌده برلم   اعمار للتنمٌة الزراعٌة لصاحبها )طاهر عطٌه محمود عبدهللا( ، تاجر فرد ،  سب -  4

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191316

وفً تارٌخ  12714مصنع الفار ببلست لصاحبها : دمحم شعبان ابراهٌم مهدى الفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191319

 12626ستثمار العمارى و الخدمات البترولٌة . لصاحبها انور صابر احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   األنوار لبل -  6

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191313وفً تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 108 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل 21191313وفً تارٌخ  12691ببلن هورس لصاحبها/ دمحم محمود على دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

تم 21191331وفً تارٌخ  12781الستٌبل لصاحبها : دمحم ابراهٌم عبدالفتاح احمد مخلوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

تم 21191325وفً تارٌخ  12756سى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   المصرٌة لبلنتاج الحٌوانً لصاحبها : بسام علً عٌ -  9

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

وفً  12651تولٌب لتصنٌع المبلبس الجاهزة لصاحبها : أحمد كامل عبد الرحمن الماضً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 ؾ التؤشٌر: استثمارتم تعدٌل نوع الشركة , وص21191317تارٌخ 

وفً تارٌخ  12771ٌاسٌنكو للمنتجات الورلٌة لصاحبها : أحبلم فهمً علً سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191327

وفً تارٌخ  12727رد ،  سبك لٌده برلم   نٌو ترن لمنتجات العناٌة بالسٌارة لصاحبها : سامح ماهر لحظً لدسً ، تاجر ف -  12

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191321

وفً تارٌخ  12635ٌسر تكس للمبلبس الجاهزة لصاحبها : أحمد سعٌد دمحم أحمد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191314

وفً تارٌخ  12782المطبعة المصرٌة لصاحبها : عٌد عبدالونٌس شبل السٌد شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191331

رٌخ وفً تا 12769درٌم للمنتجات الورلٌة لصاحبها : هبة هلل حسن مصطفى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191327

تم 21191311وفً تارٌخ  12665األمانة لتصنٌع األعبلؾ لصاحبها : دمحم دمحم خلٌل ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

وفً تارٌخ  12751ؾ دمحم أحمد سعٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لصاحبها : أشر Invicta Softإنفٌكتا سوفت  -  17

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191324

وفً  12641اٌجٌكو لصاحبها : رأفت حسان أحمد ناجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -المصرٌة األردنٌة للببلستٌن  -  18

 ع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمارتم تعدٌل نو21191315تارٌخ 

وفً تارٌخ  12616الفارس العادة تدوٌر الببلستٌن لصاحبها : جٌهان السٌد لطفى السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191327

وفً تارٌخ  8635بد الرحمن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الرواد للتنمٌه الزراعٌه لصاحبها)دمحم حسن دمحم ع -  21

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191321

وفً تارٌخ  12722جاردنز الستصبلح االراضً لصاحبها : احمد السٌد السٌد احمد ابو العبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 صؾ التؤشٌر: استثمارتم تعدٌل نوع الشركة , و21191321

لصاحبها : أحمد السٌد أحمد السٌد الحارتً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ETITاى تً اى تً للحلول التكنولوجٌة المتكاملة -  22

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191311وفً تارٌخ  12685

لصاحبها : دمحم محمود عوده دمحم أبو النمر ، تاجر فرد ،  سبك   3G Plastثري جً ببلست لتصنٌع المواسٌر الببلستٌكٌة   -  23

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191313وفً تارٌخ  12629لٌده برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 109 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم 21191321وفً تارٌخ  12731النجار للطوب الطفلً لصاحبها : سامح سعد دمحم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

ر فرد ،  سبك لٌده الصفا لتجارة مخلفات المصانع بالمناطك النائٌة لصاحبها : صفٌه الشوادفى عبدالمجٌد بدوى الوكٌل ، تاج -  25

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191321وفً تارٌخ  12728برلم   

تم 21191313وفً تارٌخ  12687لصاحبها : حسن مجدى دمحم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    Pro Crewبرو كرو  -  26

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

وفً تارٌخ  12785تاج الحٌوانى لصاحبها : دمحم عبدالحمٌد سلٌمان عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   النمس لئلن -  27

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191331

وفً تارٌخ  12731الهدى الوطنٌة إلنشاء وادارة المدارس لصاحبها : احمد دمحم عطٌه السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191321

وفً تارٌخ  12648الوطنٌة لبلنتاج الداجنً لصاحبها : أحمد إبراهٌم عبد الممصود أبو عنزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191316

 12179الزراعٌة واالستثمار العمارى لصاحبها : جرجس كمال بخٌت عزوز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الملكة للتنمٌة -  31

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191313وفً تارٌخ 

فً تارٌخ و 12718المنال للمنتجات الببلستٌكٌة لصاحبها : منال أحمد ثابت علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191319

وفً تارٌخ  12786هنداوى إلستصبلح األراضى لصاحبها : جمعه سلومه هنداوى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191331

وفً تارٌخ  12759مرو اشرؾ ابراهٌم صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لصاحبها : ع sakr-softصمر سوفت  -  33

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار21191325

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ـــ  ـــــــــــــــــــ  

 

الى: المالٌزٌة لتجارة المنتجات الببلستٌكٌة   11315تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191314،  فى تارٌخ :   -  1

 لصاحبها احمد شفٌك لابونى  

ٌات الزراعٌة الى: جرٌن اورجانٌن للكٌماو 12425تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191319،  فى تارٌخ :   -  2

 )اورجى كٌم ( لصاحبها السٌد الشحات السٌد على  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 110 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الى: مٌد جاز للؽازات الصناعٌة لصاحبها حسن  4686تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191321،  فى تارٌخ :   -  3

 احمد حسن عوؾ  

الى: ٌونٌتٌد إكسٌد للصناعات النفطٌة المكررة   11298برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة 21191331،  فى تارٌخ :   -  4

 لصاحبها : احمد دمحم كمال حسن لاسم  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 12179برلم       21191313جرجس كمال بخٌت عزوز   ، تارٌخ :  -  1

 11742برلم       21191317 دمحماحمد مصطفى حسن   ، تارٌخ : -  2

 11742برلم       21191317دمحماحمد مصطفى حسن   ، تارٌخ :  -  3

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌبلت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

   21191313، وفى تارٌخ    9524ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :   JUST BRANDSجست براندز للتجاره    - 1

 محو لٌد الفرع من السجل تم محو/شطب السجل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب السجل  تم    21191314، وفى تارٌخ    3471الجنوب للتنمٌة الزراعٌة  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 محو الفرع

تم    21191314، وفى تارٌخ    8581شركة رمال الذهب للعطور  ش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 3

 لنمله الى استثمار الماهرة 2119-3-4فى  871محو/شطب السجل  محو المٌد برلم 

تم    21191314، وفى تارٌخ    8581شركة رمال الذهب للعطور  ش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 4

 ةلنمله الى استثمار الماهر 2119-3-4فى  871محو/شطب السجل  محو المٌد برلم 

تم    21191315، وفى تارٌخ    6925أحمد سعٌد ذو الفمار ابراهٌم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 5

 محو/شطب السجل  الؽاء الفرع من السجل التجارى

تارٌخ  ، وفى   7482مٌد كونسلت اٌجٌبت للمستلزمات واالجهزة الطبٌة  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 6

 2119-3-11تم محو/شطب السجل  محوالمٌد الفرع  من السجل التجارى فى    21191311

، وفى تارٌخ    7482مٌد كونسلت اٌجٌبت للمستلزمات واالجهزة الطبٌة  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 7

 2119-3-11 تم محو/شطب السجل  محوالمٌد الفرع  من السجل التجارى فى   21191311

تم    21191311، وفى تارٌخ    7811ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :  MCVصناعة و سائل النمل ام سً فً    - 8

 2119-3-11محو/شطب السجل  محوالمٌد الفرع  من السجل التجارى فى 

تم    21191311، وفى تارٌخ    7811:  ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم MCVصناعة و سائل النمل ام سً فً    - 9

 2119-3-11محو/شطب السجل  محوالمٌد الفرع  من السجل التجارى فى 

تم محو/شطب    21191311، وفى تارٌخ    5153الشركة المصرٌة للبصرٌات  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 11

 السجل  محو الفرع من السجل التجارى

تم محو/شطب    21191311، وفى تارٌخ    5153ة للبصرٌات  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم : الشركة المصرٌ   - 11

 السجل  محو الفرع من السجل التجارى

 Euro - Egypt group for commercial & maritimeاٌجٌبت للتوكٌبلت التجارٌة والمبلحٌة  -مجموعة ٌورو    - 12

agencies  تم محو/شطب السجل  وضع    21191312، وفى تارٌخ    3684لٌدها برلم :  ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك

 الشركة تحت التصفٌة والسٌر فى اجراءات شطب لٌدها من السجل التجارى

تم    21191313، وفى تارٌخ    7911شركه دمحم مسعد اسماعٌل دمحم وشرٌكتٌه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 13

 لنمله الى استثمار الماهرة بذلن ٌمحى المٌد 2119-3-13فى  872حو المٌد برلم محو/شطب السجل  م

تم    21191313، وفى تارٌخ    7911شركه دمحم مسعد اسماعٌل دمحم وشرٌكتٌه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 14

 لنمله الى استثمار الماهرة بذلن ٌمحى المٌد 2119-3-13فى  872محو/شطب السجل  محو المٌد برلم 

تم محو/شطب    21191317، وفى تارٌخ    3624لٌدها برلم :  رٌتاج للصناعات الؽذائٌة  ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك   - 15

 السجل  تم العدول عن تصفٌة الشركة واعادة مزاولة نشاطها

تم محو/شطب السجل     21191317، وفى تارٌخ    526شرٌؾ سٌدهم وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 16

 وضع الشركة تحت التصفٌة

، وفى تارٌخ    9338ٌة لبلعمال الهندسٌة والبٌئٌة ش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم : المصرٌة الوطن   - 17

 2119-3-17فى  875تم محو/شطب السجل  محو المٌد من السجل التجارى برلم    21191317

، وفى تارٌخ    9338ك لٌدها برلم : المصرٌة الوطنٌة لبلعمال الهندسٌة والبٌئٌة ش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سب   - 18

 2119-3-17فى  875تم محو/شطب السجل  محو المٌد من السجل التجارى برلم    21191317



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 112 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

) فرع شركة برٌطانٌة ( منطمة حرة عامة  ،   ALPHA OFF SHORE DRILING SERVICES - FREE ZONEفرع شركة    - 19

تم محو/شطب السجل  محوالمٌد من السجل التجارى    21191317، وفى تارٌخ    2119ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم : 

 2119-3-17فى  874برلم 

) فرع شركة برٌطانٌة ( منطمة حرة عامة  ،   ALPHA OFF SHORE DRILING SERVICES - FREE ZONEفرع شركة    - 21

تم محو/شطب السجل  محوالمٌد من السجل التجارى    21191317، وفى تارٌخ    2119ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم : 

 2119-3-17فى  874برلم 

   21191318، وفى تارٌخ    11486سواعد لخدمة رجال االعمال ش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 21

 لنمله الى استثمار الماهرة 2119-3-18فى  876تم محو/شطب السجل  محو المٌد برلم 

   21191318، وفى تارٌخ    11486سواعد لخدمة رجال االعمال ش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 22

 لنمله الى استثمار الماهرة 2119-3-18فى  876تم محو/شطب السجل  محو المٌد برلم 

   21191319، وفى تارٌخ    4463لٌدها برلم :  احمد دمحم عبه جى وشرٌكٌه شركة توصٌة بسٌطة  ، توصٌة بسٌطة  سبك   - 23

 تم محو/شطب السجل  وضع الشركة تحت التصفٌة

تم    21191319، وفى تارٌخ    4463احمد دمحم عبه جى وشرٌكٌه )شركة تضامن(  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 24

 محو/شطب السجل  وضع الشركة تحت التصفٌة

ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :  Knooz Al-nil Sustainable Developmentمٌة المستدامة كنوز النٌل للتن   - 25

 تم محو/شطب السجل  العدول عن التصفٌة   21191321، وفى تارٌخ    5713

تم محو/شطب    21191321، وفى تارٌخ    11898الحلول التعلٌمٌة والطبٌه  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 26

 -المنتزة ثانً  -من شارع جمال عبد الناصر  -شارع سٌدي كمال  3السجل  الؽاء الفرع الكائن فى

، وفى تارٌخ    2321مشرق لبلستثمار الصناعى والتجارى ) ش . م . م (  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 27

 تصفٌةتم محو/شطب السجل  تم وضع الشركة تحت ال   21191321

   11949)ش.م.م(  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    DEAL WHEEL GROUPدٌل وٌل جروب للتوكٌبلت التجارٌة      - 28

 تم محو/شطب السجل  تم وضع الشركة تحت التصفٌة   21191324، وفى تارٌخ 

، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم   2117ه لسن 72لانون-مركز وام الطبى التخصصى ) د / وفاء حسن محٌلبة وشركائها (   - 29

 -ستانلى  -شارع مٌخائٌل ابادٌر 13تم محو/شطب السجل  ؼلك الممر االدارى بالعنوان    21191325، وفى تارٌخ    146992: 

 االسكندرٌة

تم    21191325، وفى تارٌخ    94اٌهاب دمحم حسنً دمحم مصطفً وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 31

 2119-3-25فى  877محو/شطب السجل  محوالمٌد من السجل التجارى برلم 

تم    21191325، وفى تارٌخ    94اٌهاب دمحم حسنً دمحم مصطفً وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 31

 2119-3-25فى  877محو/شطب السجل  محوالمٌد من السجل التجارى برلم 

، وفى تارٌخ    7385ش.م.م.  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :  K & F Companyؾ للتوكٌبلت التجارٌة كى أند ا   - 32

-سموحه -شارع البرت االول 11،8،6تم محو/شطب السجل  محو الفرع الكائن بالعنوان/المحل الكائن بالعمار رلم    21191326

 االسكندرٌه-سٌدى جابر

تم محو/شطب السجل  محو الفرع    21191326، وفى تارٌخ    7385مة  سبك لٌدها برلم : )ارابٌاتا(  ، شركة مساه   - 33

 االسكندرٌه-سٌدى جابر-سموحه -شارع البرت االول 11،8،6الكائن بالعنوان/المحل الكائن بالعمار رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 113 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، وفى تارٌخ    2593 ش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :  TEAMCO APPARELتٌمكو ابارٌل     - 34

 تم محو/شطب السجل  وضع الشركة تحت التصفٌة   21191328

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 وفً تارٌخ   9885هنداوي السٌد هنداوي حسام الدٌن و شاكر دمحم دمحم داود وشركائهما توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   11351110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191316،

وفً تارٌخ    9885هنداوي السٌد هنداوي حسام الدٌن و شاكر دمحم دمحم داود وشركائهما توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   11351110111ر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌ 21191316،

وفً تارٌخ    9885هنداوي السٌد هنداوي حسام الدٌن وشركاه ) شركة توصٌة بسٌطة ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   1135111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191316،

وفً تارٌخ    9885هنداوي السٌد هنداوي حسام الدٌن وشركاه ) شركة توصٌة بسٌطة ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   11351110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191316،

وفً تارٌخ    6584ادهم دمحم دمحم فتح هللا ابو الزٌن وشرٌكته )شركة تضامن( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   11111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191311،

وفً تارٌخ    6584ة تضامن( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،ادهم دمحم دمحم فتح هللا ابو الزٌن وشرٌكته )شرك -  6

 جنٌه   11111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191311،

المال  تم تعدٌل رأس 21191311وفً تارٌخ   ، 11771لطب جمعه سالم خمٌس وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   11141110111, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21191311وفً تارٌخ   ، 11771لطب جمعه سالم خمٌس وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  8

 جنٌه   11141110111, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ش.ذ.م.م ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك  Motion Company For Trading And Marketingموشن للتجارة والتسوٌك  -  9

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21191311وفً تارٌخ   ، 9532لٌدها برلم ،

 جنٌه   5111110111،

ش.ذ.م.م ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك  Motion Company For Trading And Marketingموشن للتجارة والتسوٌك  -  11

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21191311وفً تارٌخ   ، 9532لٌدها برلم ،

 جنٌه   5111110111،

ذات مسئولٌة  Motion Company For Trading And Maritime SERVICESموشن للتجارة والخدمات المبلحٌة    -  11

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح  21191311وفً تارٌخ   ، 9532محدودة  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   5111110111رأس مالها ،

ذات مسئولٌة  Motion Company For Trading And Maritime SERVICESموشن للتجارة والخدمات المبلحٌة    -  12

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح  21191311وفً تارٌخ   ، 9532محدودة  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   5111110111رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 114 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,  21191313وفً تارٌخ   ، 9141وفاء سلٌم الجندى وشرٌكتٌها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   5111110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191313وفً تارٌخ   ، 9141وفاء سلٌم الجندى وشرٌكتٌها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   511111.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21191313وفً تارٌخ   ، 7312مصطفى دمحم عبد الكرٌم دمحم الماحى وشرٌكٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   51111110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191314وفً تارٌخ   ، 11852ٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،شركة دمحم السٌد فرج فرج سلٌم  وشركاه توصٌة بس -  16

 جنٌه   12144110111رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191314وفً تارٌخ   ، 11852شركة دمحم السٌد فرج فرج سلٌم  وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  17

 جنٌه   12144110111مال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس ال

تم تعدٌل رأس المال ,  21191317وفً تارٌخ   ، 9718احمد طه احمد ببلل وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  18

 جنٌه   5111110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191317وفً تارٌخ   ، 9718مد طه احمد ببلل وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،اح -  19

 جنٌه   5111110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

م تعدٌل رأس المال , ت 21191317وفً تارٌخ   ، 9718احمد طه احمد ببلل وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   5111110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

كونكرٌت لبلنشاءات والمماوالت والتجارة واالستٌراد والتصدٌر احمد نجٌب وشركاه ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها  -  21

ؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها تم تعدٌل رأس المال , وص 21191318وفً تارٌخ   ، 12126برلم ،

 جنٌه   31111110111،

كونكرٌت لبلنشاءات والمماوالت والتجارة واالستٌراد والتصدٌر احمد نجٌب وشركاه ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها  -  22

س المال لٌصبح رأس مالها تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأ 21191318وفً تارٌخ   ، 12126برلم ،

 جنٌه   31111110111،

كونكرٌت لبلنشاءات والمماوالت والتجارة والتصدٌر ) احمد نجٌب وشركاه ( ش.ذ.م.م ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها  -  23

لها تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما 21191318وفً تارٌخ   ، 12126برلم ،

 جنٌه   31111110111،

كونكرٌت لبلنشاءات والمماوالت والتجارة والتصدٌر ) احمد نجٌب وشركاه ( ش.ذ.م.م ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها  -  24

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21191318وفً تارٌخ   ، 12126برلم ،

 ٌه جن  31111110111،

تم تعدٌل  21191319وفً تارٌخ   ، 9671ٌاسر عبد المجٌد سلطان الجوهرى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   4611110111رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191319وفً تارٌخ   ، 9671دها برلم ،ٌاسر عبد المجٌد سلطان الجوهرى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌ -  26

 جنٌه   4611110111رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191319وفً تارٌخ   ، 9671ٌاسر عبد المجٌد سلطان الجوهرى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  27

 جنٌه   4611110111ر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصؾ التؤشٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 115 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس  21191319وفً تارٌخ   ، 11751حسٌن ابراهٌم حسٌن فهمى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  28

 جنٌه   11111110111المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191319وفً تارٌخ   ، 11751م حسٌن فهمى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،حسٌن ابراهٌ -  29

 جنٌه   11111110111المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191319وفً تارٌخ   ، 11751حسٌن أبراهٌم حسٌن فهمً وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   11111110111المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191319وفً تارٌخ   ، 11751حسٌن أبراهٌم حسٌن فهمً وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   11111110111،المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 

 21191321وفً تارٌخ   ، 11223كٌمو لتصنٌع االدوات الرٌاضٌة )ش.ذ.م.م( ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

 جنٌه   511110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21191321وفً تارٌخ   ، 6853تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، دمحم جابر ؼرٌب سلٌمان وشركاه شركة -  33

 جنٌه   15111110111, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21191321وفً تارٌخ   ، 11176خالد حسن دمحم أبوحلوه وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  34

 جنٌه   12121110111, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21191321ً تارٌخ   ،وف 11176خالد حسن دمحم أبوحلوه وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  35

 جنٌه   12121110111, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ذات  Inter Encon Petroleum Services - L.T.D - ENCON - P.S - LTDانترانكون المحدودة للخدمات البترولٌة   -  36

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال  21191325ً تارٌخ   ،وف 7824مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   1111110111لٌصبح رأس مالها ،

ذات  Inter Encon Petroleum Services - L.T.D - ENCON - P.S - LTDانترانكون المحدودة للخدمات البترولٌة   -  37

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال  21191325تارٌخ   ، وفً 7824مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   1111110111لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191326وفً تارٌخ   ، 7175الجابر جروب لبلستثمار العمارى ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  38

 جنٌه   2511110111ال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس الم

تم تعدٌل  21191326وفً تارٌخ   ، 7175الجابر جروب لبلستثمار العمارى ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  39

 جنٌه   2511110111رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191326وفً تارٌخ   ، 7175ت مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ،الجابر جروب لبلستثمار ذا -  41

 جنٌه   2511110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

المال , تم تعدٌل رأس  21191326وفً تارٌخ   ، 7175الجابر جروب لبلستثمار ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  41

 جنٌه   2511110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191328وفً تارٌخ   ، 8525جٌره للتطوٌر العمارى ش.ذ.م.م ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  42

 جنٌه   11111110111المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191328وفً تارٌخ   ، 8525جٌره للتطوٌر العمارى ش.ذ.م.م ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  43

 جنٌه   11111110111المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 116 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 العنوان     

 ــ  ــــــــــــــــــــ  

 

تم  21191313وفً تارٌخ  12298ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     Saudiالمصرٌة السعودٌة للبصرٌات  -  1

  -سموحة  -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان عمارة الفٌتورى أش ادمون فرمون مع شارع دمحم على فهمى 

تم  21191313وفً تارٌخ  12298ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     Saudiٌات المصرٌة السعودٌة للبصر -  2

  -السٌوؾ  -ش ادٌب معمد  - 2تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان عمارة بانوراما السٌوؾ 

تم  21191313وفً تارٌخ  12298م    ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برل Saudiالمصرٌة السعودٌة للبصرٌات  -  3

 -مٌامً  -شارع اسكندر ابراهٌم  9تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

وفً تارٌخ  6351سابلٌه المنتزة مصر لبلستثمار والتنمٌة السٌاحٌة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

سٌدى  -طرٌك الجٌش  476بالعمار رلم  2صؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى : محل رلم تم تعدٌل العنوان , و 21191313

 االسكندرٌة  -المنتزة -بشر 

وفً تارٌخ  11221ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     the happiness factoryذا هابنٌس فاكتورى  -  5

( بالدور االرضى بعمارة رلم 1لـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز الشركة الرئٌسى فى الشمه رلم )تم تعدٌل العنوان , وصؾ ا 21191313

  -لسم سٌدى جابر  -( تعاونٌات سموحة 41)

ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة  NEW TIBA PHARMA TRADING AND DITRIBUTIONنٌو طٌبه فارما للتجاره و التوزٌع  -  6

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  21191314تارٌخ  وفً 11578محدودة ،  سبك لٌدها برلم    

  -سٌدى بشر لبلى لسم المنتزة  31افتتاح فرع ادارى ومخزن الكائن ببرج سٌدى بشر استار الكائن فى شارع الفضالى 

تم تعدٌل  21191314وفً تارٌخ  8581شركة رمال الذهب للعطور  ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  7

 العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز ادارة الشركة الرئٌسً وحلها المانونٌفً العنوان التالً : 

 الماهرة -حدائك المبة  -شارع مصر والسودان  151

 بذلن ٌمحى المٌد 

تم تعدٌل  21191315وفً تارٌخ  12464واحد كشرى لبٌع المواد الؽذائٌة ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  8

منفذ  -باالسكندرٌة  -لسم العطارٌن  -شارع اسماعٌل مهنى  112العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرح للشركة فى : العمار رلم 

 بٌع مإاد ؼذائٌه

تم تعدٌل العنوان  21191315وفً تارٌخ  6925أحمد سعٌد ذو الفمار ابراهٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  9

 -شارع الجٌش  242محل بالدور االرضى بالعمار رلم  .2, وصؾ الـتؤشٌر:   ، وٌكون للشركة فرع لممارسة النشاط فً : 

  -الرمل اول  -ستانلى 

تعدٌل تم  21191315وفً تارٌخ  6925أحمد سعٌد ذو الفمار ابراهٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الفرع:وٌكون للشركة فرع لممارسة النشاط الثانى فً : 

  -سٌدى جابر  -سموحة  -متفرع من شارع فوزى معاذ  -شارع البرت االول  -محل بالدور االرضى بؤبراج دلتا الٌؾ  .1

تم تعدٌل  21191315وفً تارٌخ  6925ٌطة ،  سبك لٌدها برلم    أحمد سعٌد ذو الفمار ابراهٌم وشركاه ، توصٌة بس -  11

 -سٌدى جابر  -سموحة  -شارع الصفا  21العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع/ محل بالدور االرضى بالعمار رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 117 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم  21191315وفً تارٌخ  2724توب سلٌكشن للتجارة والتوزٌع ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

امام مدرسة  -ناحٌة مشروع ناصر  -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع للشركة بالعنوان التالى : الطرٌك الدائرى 

 -لسم ثان الرمل  -الدلتا للؽات 

تم  21191315وفً تارٌخ  2724توب سلٌكشن للتجارة والتوزٌع ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  13

 سموحة -بجوار جرٌن ببلزا  -عمارات مدٌنة اسٌد  - 5تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، عمارة ٌثرب 

تم  21191315وفً تارٌخ  2724سئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    توب سلٌكشن للتجارة والتوزٌع ش.ذ.م.م ، ذات م -  14

 المنٌا -تمسٌم شلبى  -برج التلٌفزٌون  - 3تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، فرع ادارى للشركة : العمار 

وفً تارٌخ  11119ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     AMICOاإلسكندرٌة للصناعات الطبٌة )أمٌكو(ِ  -  15

 14بلون  19لطعة رلم  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مولع ممارسة النشاط الصناعً االول فً: 21191315

 بالمنطمة الصناعٌة شرق الثانٌة مدٌنة برج العرب الجدٌدة 

تم تعدٌل  21191315وفً تارٌخ  6925أحمد سعٌد ذو الفمار ابراهٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  16

 -متفرع من شارع فوزى معاذ  -شارع البرت االول  -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، محل بالدور االرضى بؤبراج دلتا الٌؾ 

  -سٌدى جابر  -سموحة 

تم تعدٌل  21191316وفً تارٌخ  9131مٌسكا للبرمجٌات ونظم المعلومات ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  17

 -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز إدارة الشركة الرئٌسً ومحلها المانونً فً العنوان التالً:

 -سموحة  -برج العاملٌن المدنٌن بمدرٌة امن االسكندرٌة  -شارع مدرسة الرٌادة  -ب  113شمة بالدور االول بالعمار رلم 

 

تم تعدٌل العنوان ,  21191316وفً تارٌخ  9135شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     اٌبلند الٌكس للصناعه ش.م.م ، -  18

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركزادارة الشركة الرئٌسً ومحلها المانونً ومولع ممارسة النشاط الصناعى 

  منطمة مرؼم الصناعٌة شارع الصفا منطمة السبع ورش ــ لسم اول العامرٌة  ــ 2305فى الكٌلو  

 11764ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     Power Tech Egypt Contractingباور تن مصر للمماوالت  -  19

 -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان الكائن فى عزبة الطٌار البرنوجى  21191316وفً تارٌخ 

 -مركز دمنهور 

تم تعدٌل العنوان ,  21191316وفً تارٌخ  11118ات )ش.م.م( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    الصابح للمخبوز -  21

سٌدى  -سموحة  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز وإدارة الشركة ومحلها المانونً فً: عزبة حجازى بجوار شركة فاٌن فودز 

 -جابر 

تم تعدٌل  21191317وفً تارٌخ  11776امن ،  سبك لٌدها برلم    جوزٌؾ ٌوحنا ٌوسؾ عبد الملن و شرٌكه ، شركة تض -  21

( بلون  6المنطمة الصناعٌة جنوب الثالثة لطعة رلم )  -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، مولع ممارسة النشاط : برج العرب الجدٌده

  -(  7رلم ) 

تم تعدٌل  21191317وفً تارٌخ  3592ا برلم    محمود دمحم دمحم عبد العاطى وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌده -  22

 -بجوار كوبرى دمتٌوه  -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بؽرض استخدامة معرض للشركة فى مدخل مدٌنة كوم حمادة 

 -كوم حمادة 

ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 21191317وفً تارٌخ  11122جملة ماركت ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  23

 محافظة الجٌزة. -بشارع األهرام  -حالٌاً "  128سابماً "  122الـتؤشٌر:   ، إضافة  فرع الدور البدروم التجارى بالعمار رلم 

اندماج شركة السوٌمات العربٌة للجملة خالد عباس احمد فتح هللا وشركاه ) شركة توصٌة بسٌطة ( و شركة فتح هللا جملة  -  24

 21191317وفً تارٌخ  11122شركة تضامن ( فى شركة جملة ماركت ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     ماركت )



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 118 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

بشارع األهرام  -حالٌاً "  128سابماً "  122تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، إضافة  فرع الدور البدروم التجارى بالعمار رلم 

 محافظة الجٌزة. -

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  11122ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     جملة ماركت -  25

 محافظة الجٌزة.  -بشارع األهرام  -حالٌاً "  114سابماً "  126الـتؤشٌر:   ، إضافة  فرع الدور البدروم التجارى بالعمار رلم 

عباس احمد فتح هللا وشركاه ) شركة توصٌة بسٌطة ( و شركة فتح هللا جملة اندماج شركة السوٌمات العربٌة للجملة خالد  -  26

 21191317وفً تارٌخ  11122ماركت ) شركة تضامن ( فى شركة جملة ماركت ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

بشارع األهرام  -حالٌاً "  114سابماً "  126تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، إضافة  فرع الدور البدروم التجارى بالعمار رلم 

 محافظة الجٌزة.  -

وفً  11788، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     Medkon Lines Egypt -مٌدكون الٌنز اٌجٌبت للتوكٌبلت المبلحٌة  -  27

 -حلها المانونً فً العنوان التالً:تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز إدارة الشركة الرئٌسً وم 21191317تارٌخ 

  -لسم العطارٌن  -شارع فإاد  -( برج مرحبا اإلداري  314مكتب رلم  ) 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  12488الوطن العربً للنمل ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  28

  -كوم حمادة  -مؽنٌن    -رة الشركة وموطنها المانونً فً العنوان التالً : الجزٌرة وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون الـمـركز الرئٌسـً إلدا

 21191311وفً تارٌخ  5153)ش.م.م( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     R.A.Y.A.Nالشركة المصرٌة للبصرٌات  -  29

   -سان استٌفانو مول  -  S13ة رلم   تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، أفتتاح فرع للشركه بالعنوان : وحد

 21191311وفً تارٌخ  5153)ش.م.م( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     R.A.Y.A.Nالشركة المصرٌة للبصرٌات  -  31

 -مضاة عمارة ال-ش فٌكتور عمانوٌل  19بالعمار  5تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، أفتتاح فرع للشركه بالعنوان : محل رلم 

 -سموحة 

 21191311وفً تارٌخ  5153)ش.م.م( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     R.A.Y.A.Nالشركة المصرٌة للبصرٌات  -  31

المنتزة  -العصافرة بحري  -طرٌك جمال عبد الناصر  376تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، فتتاح فرع للشركه بالعنوان : 

  -ثان 

 21191311وفً تارٌخ  5153)ش.م.م( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     R.A.Y.A.Nة المصرٌة للبصرٌات الشرك -  32

 -ش فٌكتور عمانوٌل  -عمارات المضاة  19تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، حذؾ الفرع االداري الكائن فً  عمار رلم 

  -سموحة 

تم تعدٌل  21191311وفً تارٌخ  11611، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     ولٌد السباعً السباعً طلبة وشرٌكه -  33

 العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسً للشركة :

 اول العامرٌة -عبارة عن  محل  بالعنوان التالً شارع الوكالة امام سوق وكالة العامرٌة الجدٌدة

تم تعدٌل  21191311وفً تارٌخ  11611تضامن ،  سبك لٌدها برلم     ولٌد السباعى السباعى طلبه وشرٌكه ، شركة -  34

 العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسً للشركة :

 اول العامرٌة -عبارة عن  محل  بالعنوان التالً شارع الوكالة امام سوق وكالة العامرٌة الجدٌدة

تم تعدٌل  21191311وفً تارٌخ  11611،  سبك لٌدها برلم    ولٌد السباعً السباعً طلبة وشرٌكه ، شركة تضامن  -  35

 سوق الجملة العامرٌة اول 24و 3العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  فرع اداري :  المحبلت ارلام 

تم تعدٌل  21191311وفً تارٌخ  11611ولٌد السباعى السباعى طلبه وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  36

 سوق الجملة العامرٌة اول 24و 3العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  فرع اداري :  المحبلت ارلام 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 119 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل  21191311وفً تارٌخ  12396ٌدها برلم    نوفا فٌرا للصناعات الرٌاضٌه ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك ل -  37

العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون المركز الرئٌسى الدارة الشركة ومولع ممارسة النشاط وموطنها المانونى فى العنوان االتى 

 االسكندرٌة-برج العرب الجدٌدة -المنطمة الصناعٌة الثانٌة-(27( بلون)2:المطعة )

وفً  12249ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     Caduceus Laneوس لٌن لئلستشارات شركة كادٌسٌ -  38

شارع  5أ تنظٌم 11تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان الكائن فى ممر ادارى  21191312تارٌخ 

 -جناكلٌس الرمل  -ذو الفمار 

وفً تارٌخ  11563لتجارة والتوكٌبلت التجارٌة )ش.ذ.م.م( ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    سماش الدولٌة ل -  39

لسم  -شارع البٌطاش الرئٌسى  86تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان الكائن فى  21191312

  -الدخٌلة 

 4487، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     Alyousr for environmental servicesالٌسر للخدمات البٌئٌة   -  41

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز ادارة الشركة الرئٌسً ومحلها المانونً ومولع  21191312وفً تارٌخ 

  -ممارسة النشاط الصناعً فً العنوان التالً : 

  -العامرٌة  -خلؾ مسجد ضٌؾ هللا   -مرؼم  -االسكندرٌة الصحراوي  طرٌك 24ن  - 614/3المطعة رلم 

ش.ذ.م.م ، ذات   Alyousr for environmental services and recyclingالٌسر للخدمات البٌئٌة واعادة التدوٌر  -  41

تؤشٌر:   ، ٌكون مركز ادارة تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـ 21191312وفً تارٌخ  4487مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    

  -الشركة الرئٌسً ومحلها المانونً ومولع ممارسة النشاط الصناعً فً العنوان التالً : 

  -العامرٌة  -خلؾ مسجد ضٌؾ هللا   -مرؼم  -طرٌك االسكندرٌة الصحراوي  24ن  - 614/3المطعة رلم 

 7211، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     First Harvest Trading Limitedفٌرست هارفست ترٌدنج لٌمتد  -  42

 محرم بن  -وابور المٌاه  -أبراج المستمبل شارع جبلل الدسولى  8تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  21191312وفً تارٌخ 

تم تعدٌل  21191313تارٌخ  وفً 7911شركه دمحم مسعد اسماعٌل دمحم وشرٌكتٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  43

 الماهرة  -مدٌنة نصر -ش عباس العماد  42عمار -الدور الثالث  - 9العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل المركز الرئٌسى : شمه 

تم تعدٌل  21191314وفً تارٌخ  11172سما الخٌر للتنمٌة الزراعٌة )ش.م.م( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  44

 محافظة الوادى الجدٌد  -بمركز الفرافرة  -وان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع فى : جنوب ابو منمار العن

تم تعدٌل  21191314وفً تارٌخ  3633المصرٌة التركٌة للمنشات السٌاحٌة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  45

 مطاعم فً  : العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ومولع ممارسة نشاط ال

المجاورة الثالثة بالحً السكنً  -( بالدور األرضً من مول برج العرب الكائن فً المركز التجاري الرئٌسً 3،2،1محل رلم )

 -مدٌنة برج العرب الجدٌدة  -األول 

 

وفً تارٌخ  3633شركة السوٌمات العربٌة للمنشآت السٌاحٌة شركة مساهمة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  46

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ومولع ممارسة نشاط المطاعم فً  :  21191314

المجاورة الثالثة بالحً السكنً  -( بالدور األرضً من مول برج العرب الكائن فً المركز التجاري الرئٌسً 3،2،1محل رلم )

 -مدٌنة برج العرب الجدٌدة  -األول 

 

تم تعدٌل  21191314وفً تارٌخ  3633ٌة للمنشات السٌاحٌة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    المصرٌة الترك -  47

 العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ومولع ممارسة نشاط المطاعم فً  : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 120 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -عجمً ال -طرٌك اسكندرٌة مطروح الصحراوي  8( بالدور األرضً من مول العجمً ستار الكائن فً الكٌلو M4,M3محل رلم )

  -أمام مرور العجمً 

 

وفً تارٌخ  3633شركة السوٌمات العربٌة للمنشآت السٌاحٌة شركة مساهمة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  48

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ومولع ممارسة نشاط المطاعم فً  :  21191314

 -العجمً  -طرٌك اسكندرٌة مطروح الصحراوي  8ً ستار الكائن فً الكٌلو ( بالدور األرضً من مول العجمM4,M3محل رلم )

  -أمام مرور العجمً 

 

تم تعدٌل  21191314وفً تارٌخ  3633المصرٌة التركٌة للمنشات السٌاحٌة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  49

 :   العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ومولع ممارسة نشاط المطاعم فً

أمام  -العجمً  -طرٌك اسكندرٌة مطروح الصحراوي  8( بالدور األرضً من مول العجمً ستار الكائن فً الكٌلو M5محل رلم )

  -مرور العجمً 

 

وفً تارٌخ  3633شركة السوٌمات العربٌة للمنشآت السٌاحٌة شركة مساهمة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  51

 العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ومولع ممارسة نشاط المطاعم فً  : تم تعدٌل  21191314

أمام  -العجمً  -طرٌك اسكندرٌة مطروح الصحراوي  8( بالدور األرضً من مول العجمً ستار الكائن فً الكٌلو M5محل رلم )

  -مرور العجمً 

 

تم تعدٌل  21191314وفً تارٌخ  3633المصرٌة التركٌة للمنشات السٌاحٌة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  51

 -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ومولع ممارسة نشاط المبلهً فً :

المجاورة الثالثة بالحً  -( بالدور األرضً من مول برج العرب الكائن فً المركز التجاري الرئٌسً 12،11محل رلم ) .1

 -مدٌنة برج العرب الجدٌدة  -السكنً األول 

 

وفً تارٌخ  3633شركة السوٌمات العربٌة للمنشآت السٌاحٌة شركة مساهمة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  52

 -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ومولع ممارسة نشاط المبلهً فً : 21191314

المجاورة الثالثة بالحً  -( بالدور األرضً من مول برج العرب الكائن فً المركز التجاري الرئٌسً 12،11حل رلم )م .1

 -مدٌنة برج العرب الجدٌدة  -السكنً األول 

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  6141برٌمو فودز ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  53

  -لسم المنتزة أول  -شارع مسجد عمر بن العزٌز  53ؤشٌر:   ، افتتاح ممر أدارى للشركة بالعنوان الكائن : الـت

تم تعدٌل  21191314وفً تارٌخ  6141مزارع الحاتى اكسبرٌس ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  54

  -لسم المنتزة أول  -شارع مسجد عمر بن العزٌز  53لشركة بالعنوان الكائن : العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح ممر أدارى ل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 121 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم  21191314وفً تارٌخ  9133ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -D.L.Gدى . إل . جى . جروب  -  55

 -سبورتنج  -انٌس شارع ت 173تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز الشركة الرئٌسً فى : 

تم تعدٌل  21191314وفً تارٌخ  11816سبٌد العالمٌة للتجارة والتوزٌع ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  56

 -الرمل ثان  -طرٌك االسكندرٌة الماهره الزراعى  15العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ابٌس الكٌلو 

وفً تارٌخ  2883تون والمخلبلت ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    المجموعة االسبانٌة لبلؼذٌة والزٌ -  57

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز اداره الشركه الرئٌسى ومحلها المانونى ومولع ممارسه النشاط  21191314

 الصناعى فى العنوان التالى : 

 -وادى النطرون  -ى جمعٌه الهد -طرٌك اسكندرٌه مصر الصحراوى  84ن 

وفً تارٌخ  11765المصرٌة الكوٌتٌة إلدارة المطاعم والكافترٌات ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  58

بمشروع شركة سٌتى سكوٌر مول بؤسفل العمارات  4تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الوحدة مكتب مدخل  21191317

  -لسم سٌدى جابر  -امل الكائنة بطرٌك الجٌش بالتماطع مع طرٌك المشٌر أحمد إسماعٌل بمشروع مصطفى ك

تم تعدٌل  21191317وفً تارٌخ  1661احمد عبد الحمٌد دمحم أبو شحاته وشركائه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  59

 العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، أنشاء ممر أدارى للشركة بالعنوان

( بالمشروع الممام على لطعة 4( بالدور الثالث فوق االرضى برج رلم )1الوحدة رلم ) -مول سٌتى ستار -نة السادس من أكتوبر مدٌ

 -بالمحور المركزي الكائن بالسادس من أكتوبر  الحً العاشر   49-3األرض 

تم تعدٌل  21191317وفً تارٌخ  1661لم    احمد عبد الحمٌد دمحم ابو شحاته وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها بر -  61

 العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، أنشاء ممر أدارى للشركة بالعنوان

( بالمشروع الممام على لطعة 4( بالدور الثالث فوق االرضى برج رلم )1الوحدة رلم ) -مول سٌتى ستار -مدٌنة السادس من أكتوبر 

 -دس من أكتوبر  الحً العاشر بالمحور المركزي الكائن بالسا  49-3األرض 

تم تعدٌل  21191317وفً تارٌخ  1661احمد عبد الحمٌد دمحم ابو شحاته وشرٌكتٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  61

 العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، أنشاء ممر أدارى للشركة بالعنوان

( بالمشروع الممام على لطعة 4بالدور الثالث فوق االرضى برج رلم ) (1الوحدة رلم ) -مول سٌتى ستار -مدٌنة السادس من أكتوبر 

 -بالمحور المركزي الكائن بالسادس من أكتوبر  الحً العاشر   49-3األرض 

تم تعدٌل  21191317وفً تارٌخ  9349ابو الفضل لتصنٌع االحذٌه ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  62

 صؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز ادارة الشركة الرئٌسً ومحلها المانونً ومولع ممارسة النشاط فً العنوان التالً :العنوان , و

 -المنطمة الصناعٌة شرق الثانٌة / مدٌنة برج العرب الجدٌدة  - 18بلون   66المطعة 

 

 21191317وفً تارٌخ  6524لٌدها برلم    إؾ إم إتش لوجستٌن للمبلحة والنمل البحرى ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك  -  63

الكائنة بالدور الخامس من العمار  24تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع وممر ادارى للشركة بالعنوان التالى : شمة 

  -لسم العطارٌن  -محطة الرمل  -شارع صفٌة زؼلول  41رلم 

تم تعدٌل العنوان  21191318وفً تارٌخ  12461مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    سراٌا لتجارة المواد الؽذائٌة ، ذات  -  64

اكتوبر الرابعه الناصرٌه بجوار جٌمس فسم رمل ثان  6, وصؾ الـتؤشٌر:   ، بالعمار الكائن عزبه االولاؾ ش هٌئة االولاؾ مدخل 

 االسكندرٌه منفذ بٌع مواد ؼذائٌة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 122 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم  21191318وفً تارٌخ  11486ال ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    سواعد لخدمة رجال االعم -  65

 -مدٌنة الشروق  -مساكن عمارات  - 3المنطمة  -المجاورة الثالثة  65 -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسً :

 الماهرة بذلن ٌمحى المٌد لنمله الى استثمار الماهرة 

تم  21191318وفً تارٌخ  9243مصر السورى لصناعة الحلوٌات ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    ال -  66

خلؾ العبل  -بجوار كوبرى ابٌس  -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع ومولع ممارسة نشاط فى : شارع ابٌس الثانٌة 

 -الرمل ثان  -للحدٌد 

تم تعدٌل العنوان  21191318وفً تارٌخ  242لبلستثمار الداجنً ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    دلتا مصر  -  67

 , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مولع ممارسة  :

 كوم حمادة . -بناحٌة ؼرب طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوى  -كٌلو متر خارج الزمام  2كائنة بعد  -محطة امهات دواجن 

 

اندماج بٌن شركة دلتا مصر لبلستثمار الداجنى ش.م.م)شركة دامجة( وشركة اسامه انس عبد الخبٌر وشرٌكتة وسمتها  -  68

تم  21191318وفً تارٌخ  242التجارٌة دلتا مصر المهات الدواجن) شركة مندمجة( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

 مولع ممارسة  :تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون 

 كوم حمادة . -بناحٌة ؼرب طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوى  -كٌلو متر خارج الزمام  2كائنة بعد  -محطة امهات دواجن 

 

تم تعدٌل  21191318وفً تارٌخ  11851ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     Anticasaشركة أنتٌكازا  -  69

 ر:   ، العنوان , وصؾ الـتؤشٌ

 لسم الجٌزة  -شارع كرمه مدخل الشٌخ زاٌد  1اضافه فرع الكائن فى / 

 

 21191318وفً تارٌخ  6273سٌؾ العرب اللحاق العمالة بالخارج ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  71

سٌدي  -رشدي  -ش رشدى باشا  21الدور الثانى  3 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز الشركة الرئٌسً فً : شمة

  -جابر 

تم تعدٌل  21191319وفً تارٌخ  11751حسٌن ابراهٌم حسٌن فهمى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  71

 - 11مرة من شارع أكتوبر شاطىء النخٌل ثانً ن 6مدٌنة  11/  35العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، مركز الشركة الرئٌسً  : شارع 

  -لسم الدخٌلة 

تم تعدٌل  21191319وفً تارٌخ  11751حسٌن أبراهٌم حسٌن فهمً وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  72

 - 11أكتوبر شاطىء النخٌل ثانً نمرة من شارع  6مدٌنة  11/  35العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، مركز الشركة الرئٌسً  : شارع 

  -الدخٌلة لسم 

 21191319وفً تارٌخ  8465ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     MINAS CAPITALمٌناس كابٌتال  -  73

لٌصبح محل عام لتمدٌم -طرٌك الحرٌة   73تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدل نشاط الفرع/ بالدور االرضى بالعمار 

والخفٌفه والسرٌعه بكافه انواعها واشكالها والمشروبات الساخنة والباردة بكافه انواعهافٌما عدا المشروبات  الوجبات الؽذئٌه الجاهزه

 الكحولٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  165خدمات المشروعات بً . اس . سً ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  74

طرٌك  -العامرٌة  - 34ة الشركة الرئٌسً ومحلها المانونً فً العنوان التالً : الكٌلو وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز إدار

  -اإلسكندرٌة الماهرة الصحراوي 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 123 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  5356علم للخدمات التعلٌمٌة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  75

 رة الشركة الرئٌسى و محلها المانونى فى العنوان التالى :وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز ادا

 

  -كفر عبده  -شارع محمود ابو العبل  14

 

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  11318عادل دمحم فرج حبارة وشرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  76

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه مولع ممارسة النشاط:   

 المنطمة الصناعٌة امتداد 13بلون  2طعة رلم ل  

  -الرابعة / مدٌنة برج العرب الجدٌدة   

 

 21191319وفً تارٌخ  165961شركه كابو للصوامع والتخزٌن والتفرٌػ ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  77

 االسكندرٌة  -العجمى -رع البٌطاششا115تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى :

 21191319وفً تارٌخ  165961شركه كابو للصوامع والتخزٌن والتفرٌػ ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  78

 -البٌطاش  -شارع موسى زاٌد من شارع شهر العسل  59تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه ممر ادارى الكائن فى 

 االسكندرٌة  -الدخٌلة  -مى العج

 11413ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم      Asilay For Agricultural Cropsاصٌبلى للحاصبلت الزراعٌة  -  79

شارع فوزي معاذ أبراج  74تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز الشركة الرئٌسى فى : 21191319وفً تارٌخ 

  -سٌدي جابر  -سموحه  -ٌا برج البانسٌة أزهار السرا

تم  21191321وفً تارٌخ  12429العزازي لؤلدوات الصحٌة والسرامٌن ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  81

 -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون المركز الرئٌسً إلدارة الشركة و موطنها المانونً فً العنوان االتً :

 -أبو حمص  -شارع البحر  -بة شعبان عز

 

 21191321وفً تارٌخ  6822كونسبت للتصمٌمات والمماوالت ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -جى  -اٌه  -  81

رة عما -الدور الثالث  312طرٌك الحرٌة وحدة رلم  452تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز الشركة الرئٌسى :

 -لسم اول -رشدى -رشدى الند مارن 

 

 21191321وفً تارٌخ  11671ترى لصناعة وتجارة المبلبس جملة وتجزئة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  82

شارع  31 ( بالعمار رلم 8( و المحل رلم )  7تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  إضافة فرع جدٌد للشركة الكائن محل رلم ) 

 -بولكلى  -عبد الحمٌد العبادى 

تم تعدٌل  21191321وفً تارٌخ  12332حسن السعٌد عبد الحً عٌاد و شرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  83

 -سٌدى جابر  -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، شارع  السبلم متفرع من العاشر من رمضان حجازى 

تم تعدٌل  21191321وفً تارٌخ  6452لحمٌد جاوٌش وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    سامح محمود عبد ا -  84

 -شارع بهاء الدٌن الؽتورى  51عمار رلم -بالدور الثانى  - 212العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون المركز الرئٌسى : شمة رلم 

 االسكندرٌة  -لسم سٌدى جابر  -سموحة  -ماٌو  15مٌدان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 124 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل  21191321وفً تارٌخ  4832ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     O2Z -اوتو زد للبصرٌات  -  85

لسم  -العصافرة بحرى  -ش جمال عبد الناصر 1111العمار رلم  4العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع الكائن فى محل رلم 

  -المنتزة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  4832ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     Y&Mواى اند ام  -  86

  -لسم المنتزة  -العصافرة بحرى  -ش جمال عبد الناصر 1111العمار رلم  4وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع الكائن فى محل رلم 

تم تعدٌل  21191321وفً تارٌخ  4832لٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    ش.ذ.م.م ، ذات مسئو Y & Mتٌودور واى اند ام  -  87

لسم  -العصافرة بحرى  -ش جمال عبد الناصر 1111العمار رلم  4العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع الكائن فى محل رلم 

  -المنتزة 

وفً  12196محدودة ،  سبك لٌدها برلم     ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة SUN MINING EGYPTشركة صن ماٌنٌنج اٌجٌبت  -  88

 -( شارع الصحافة 1( بالعمار رلم )1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسً : المكتب رلم ) 21191321تارٌخ 

  -المنشٌة  -الدور الثالث 

وفً تارٌخ  6351سبك لٌدها برلم    سابلٌه المنتزة مصر لبلستثمار والتنمٌة السٌاحٌة ش.م.م ، شركة مساهمة ،   -  89

منطمة الصناعات  - 158تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه نولع ممارسة النشاط الصناعى بالمطعة رلم  21191321

 الماهرة الجدٌدة  -التجمع الثالث  -شمال طرٌك المطامٌة العٌن السخنة  -الصؽٌرة 

 21191321وفً تارٌخ  6139ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     Serioplast Egyptسٌرٌو ببلست اٌجٌبت  -  91

 17،  16بالمطعتٌن  2م 1181تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، بؽلك والؽاء فرع الشركة الكائن بعنبر مستمل بمساحة 

 أكتوبر 6بالمنطمة الصناعٌة الرابعة بمدٌنة 

ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     C.STEINWEG- Egypt L.L.Cال ال سى  اٌجٌبت  -سً . ستاٌنفٌج  -  91

  -لسم العطارٌن  -ش سعد زؼلول   53تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى :  21191321وفً تارٌخ  11396

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  7474لٌدها برلم    االماراتى لصناعة المبلبس ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك  -  92

 محافظة البحٌرة. -مركز رشٌد  -دفٌنة عزبة منصور  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، ومولع ممارسة النشاط الصناعى فى : التفتٌش 

تم تعدٌل  21191321خ وفً تارٌ 6582الشركة التجارٌة لبلدوات الصحٌة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  93

ضمن -البر البحرى -لسم رابع -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، فرع بٌع تجارى ملحك به مخزن بالعنوان فى حوض ملمه الجنان

 -تابع لسم المنتزه ثالث -ناحٌه عزبه النوبارٌه  23/22المطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  12481تراست كار اٌجٌبت ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  94

-لسم ارمنت -وصؾ الـتؤشٌر:   ، ؼلك  فرع فى / شمه بالدور االول بشارع  منٌر واصؾ )عماره دمحم سبلم( بارمنت الوابورات 

 محافظه االلصر

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  12481تراست كار اٌجٌبت ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  95

 االلصر -لسم ارمنت  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع الكائن فى الدور االرضى شارع المستشفى الجدٌدة بارمنت الوابورت 

تم تعدٌل  21191325وفً تارٌخ  8661ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     Stylish Eveستاٌلش اٌؾ للتجارة  -  96

طرٌك 696ؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع ادارى ثانى للشركة بالعنوان االتى : الدور الخامس علوى بالعمارالكائن العنوان , وص

 -الحرٌه لوران

وفً  146992مركز وام الطبى التخصصى ) د / وفاء حسن محٌلبة وشركائها ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  97

طرٌك الحرٌة لوران  696وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع كممر ادارى للشركة بالعنوان :  تم تعدٌل العنوان , 21191325تارٌخ 

 - 915الدور التاسع شمة رلم 

وفً  146992مركز وام الطبى التخصصى ) د / وفاء حسن محٌلبة وشركائها ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  98

  -ستانلى  -شارع مٌخائٌل ابادٌر 13ـتؤشٌر:   ، ؼلك الممر االدارى بالعنوان تم تعدٌل العنوان , وصؾ ال 21191325تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 125 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل  21191325وفً تارٌخ  11136ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -الوالء إلدارة الصٌدلٌات  -  99

مٌدان  -الكائنة تماطع ش خلٌل حمادة مع جمال عبد الناصر  العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى صٌدلٌة العالمٌة و

 لسم أول منتزة باألسكندرٌة . -جٌهان 

تم  21191325وفً تارٌخ  11136ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -الوالء إلدارة الصٌدلٌات  -  111

 -تنظٌم برج ٌالوت شارع ملن حفنً  671ى صٌدلٌة والء دمحم و الكائنة تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن ف

 لسم ثان المنتزة ببلأسكندرٌة  -بجوار مساكن المماولون العرب 

تم  21191325وفً تارٌخ  11136ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -الوالء إلدارة الصٌدلٌات  -  111

شارع مسجد  57لـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى  صٌدلٌة الدكتور : أحمد عبد المنعم مطاوع الكائن تعدٌل العنوان , وصؾ ا

 اإلسكندرٌة  -لسم الدخٌلة  -ناجً 

وفً تارٌخ  12441الموس لبلستثمار السٌاحى والعماري والزراعً )ش.م.م( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  112

 عنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل ال 21191325

 الدور االرضى  -االسكندرٌة  -المنتزة  -ش احمد الخادم من ش عزبة السٌوؾ 7عنوان المركز الرئٌسى للشركة 

 

وفً تارٌخ  7385ش.م.م. ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     K & F Companyكى أند اؾ للتوكٌبلت التجارٌة  -  113

شارع البرت  11،8،6وان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، محو الفرع الكائن بالعنوان/المحل الكائن بالعمار رلم تم تعدٌل العن 21191326

 االسكندرٌه-سٌدى جابر-سموحه -االول

 

تم  21191326وفً تارٌخ  16187المجد للصناعات الؽذائٌة ) سنبلة ( ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  114

سٌدى  -شارع الدكتور صالح حمدى متفرع من دمحم نجٌب  42صؾ الـتؤشٌر:   ، اافتتاح فرع ادارى للشركة فى : تعدٌل العنوان , و

 االسكندرٌة  لسم المنتزة اول -بشر بحرى 

وفً تارٌخ  8743ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم      KOMETكومٌت للتدرٌب واالستشارات العلمٌة  -  115

شارع عبد اللطٌؾ النشار )االفراح  4دٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، انشاء فرع للشركة بالعنوان الكائن ب تم تع 21191326

 االسكندرٌة-الرمل  -سابما ( لوران 

وفً تارٌخ  12618، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     Hommlyهوملً للتنمٌه وادارة المشروعات   -  116

ابراج المعتز باهلل  - 11عمارة  -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، فتح فرع للشركه فى صٌدلٌة د/ دمحم الصحفى  تم تعدٌل 21191326

 االسكندرٌة -المنتزة ثالث  -السٌوؾ  -تماطع ش النخٌل مع شارع السٌوؾ المستجد  -شارع مصطفى كامل  -

تم  21191326وفً تارٌخ  12745سبك لٌدها برلم    ( ، شركة مساهمة ،    LSEلو سافر مصر لصناعه الخمائر )  -  117

تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل : مولع ممارسة النشاط الصناعى : مدٌنة النوبارٌة الجدٌدة محافظة البحٌرة المنطمة 

 (367-366-365-364-363-362-361-358-357-356-355-354الصناعٌة الثانٌة المطعه ارلام )

وفً تارٌخ  7385ش.م.م. ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     K & F Companyد اؾ للتوكٌبلت التجارٌة كى أن -  118

شارع البرت  11،8،6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، محو الفرع الكائن بالعنوان/المحل الكائن بالعمار رلم  21191326

 االسكندرٌه-سٌدى جابر-سموحه -االول

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  21191326وفً تارٌخ  7385بٌاتا( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    )ارا -  119

 االسكندرٌه-سٌدى جابر-سموحه -شارع البرت االول 11،8،6محو الفرع الكائن بالعنوان/المحل الكائن بالعمار رلم 

تم  21191326وفً تارٌخ  794، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     االسكندرٌة الوطنٌة لتشكٌل المعادن ) انبرج ( -  111

 تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز ادارة الشركة ومحلها المانونً ومولع ممارسة النشاط فً العنوان التالً :



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 126 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 السكندرٌةا-المنطمة الصناعٌة الرابعة  / مدٌنة برج العرب الجدٌدة  -( 23( بلون رلم )9المطعة )

 

تم  21191327وفً تارٌخ  6411ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     Alexa Groupالٌكسا جروب  -  111

الكائنه بمركز المستلزمات المنزلٌه بالمركز التجارى الترفٌهى بمجمع برج  G 1 Cتعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الوحده رلم 

 -اكتوبر  6مدٌنه -مٌدان جهٌنه -العرب 

وفً تارٌخ  6411ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     Alexa Group-ICONICاٌكونن -ألٌكسا جروب -  112

الكائنه بمركز المستلزمات المنزلٌه بالمركز التجارى  G 1 Cتم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الوحده رلم  21191327

 -اكتوبر  6مدٌنه -مٌدان جهٌنه - الترفٌهى بمجمع برج العرب

تم تعدٌل العنوان  21191327وفً تارٌخ  1191تراسن اوٌل فٌلد سٌرفٌس ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  113

 الماهرة  -مدٌنة نصر -ش الخلٌفة الواثك  11, وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع االدارى: 

وفً تارٌخ  5545جارة والتوزٌع والتوكٌبلت التجارٌة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    دار السبلم المتحدة للت -  114

اضافه فرع للشركة فى : مركز دمنهور بالطرٌك الزراعى مصر -1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  21191327

 امام محطة لطار دنشال البحٌرة 71االسكندرٌة الكٌلو 

وفً تارٌخ  5545بلم المتحدة للتجارة والتوزٌع والتوكٌبلت التجارٌة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    دار الس -  115

اضافه فرع للشركة فى الطرٌك الدولى الساحلى متفرع من شارع مصطفى  -2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  21191327

 رٌة االسكند -لسم اول المنتزة  -45كامل وشارع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191327وفً تارٌخ  11122هانً جابر ابو زٌد و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  116

-بالمرحلة الرابعة  358وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون للشركة مركز رئٌسً ومولع ممارسة النشاط الصناعً االول  فً : المطعة رلم 

 محافظة البحٌرة    -نطرون المنطمة الصناعٌة بوادي ال

تم تعدٌل العنوان ,  21191327وفً تارٌخ  11122هانً جابر ابو زٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  117

-بالمرحلة الرابعة  358وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون للشركة مركز رئٌسً ومولع ممارسة النشاط الصناعً االول  فً : المطعة رلم 

 محافظة البحٌرة    -مة الصناعٌة بوادي النطرون المنط

تم تعدٌل العنوان  21191327وفً تارٌخ  3763مسار للصناعات الهندسٌة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  118

المنطمة إمتداد  -ٌكون مركز إدارة الشركة الرئٌسً ومحلها المانونً فً: مدٌنة برج العرب  -, وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

 االسكندرٌة -( 21( لطعة )9الصناعٌة الرابعة بلون )

تم تعدٌل العنوان  21191327وفً تارٌخ  3763مسار للصناعات الهندسٌة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  119

المنطمة  -( 9بلون )( 21مولع ممارسة النشاط الصناعً للشركة على العنوان االتً: المطعة ) -, وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

 محافظة اإلسكندرٌة  -مدٌنة برج العرب الجدٌدة  -الصناعٌة إمتداد الرابعة 

تم  21191328وفً تارٌخ  11587ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     saffronسافرون لبلستثمار السٌاحً  -  121

 االسكندرٌة -لسم العطارٌن  -لحرٌة طرٌك ا 46تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع فى 

 21191328وفً تارٌخ  8721الشرق لتجارة وتعبئة المواد الؽذائٌة ) ش . م . م( . ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  121

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، طرٌك خورشٌد الجمالٌة الرئٌسى

وفً تارٌخ  712عبان امٌن ابراهٌم و شركاه( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    دولفٌن للصناعات الؽذائٌه )امٌن ش -  122

د  (  6بالدور االرضى عمار )    7تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل المركز الرئٌسى فى موعها رلم  21191331

 االسكندرٌة   - لسم الدخٌلة -العجمى  البٌطاش  -شارع المدٌنة  -مجمع الصناعات الصؽٌرة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 127 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ  11631شركة مٌلو فٌتنس ستودٌو للتؤهٌل البدنً )ش.ذ.م.م( ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  123

 -شارع سٌدى جابر ) سبورتنج فٌو ( 12تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز الشركة الرئٌسى فى :  21191331

 االسكندرٌة  -دى جابر لسم سٌ -سبورتنج 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 سلٌت اربٌا لبلستشارات التسوٌمٌة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو : -  1

مانونٌة واالستشارات والدراسات االستشارات التسوٌمٌة ) فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌة وكذا االستشارات ال -

المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فً 

 من لانون سوق المال والئحته التنفٌذٌة ( 27مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 لتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا عموم التجارة وا -

 التورٌدات العمومٌة . -

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  11381التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام ،  سبك لٌدها برلم    -

 التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

 ولٌة محدودة ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو :شركة ذات مسئ   Sellit arabiaسلٌت اربٌا لبلستشارات التسوٌمٌة  -  2

االستشارات التسوٌمٌة ) فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌة وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات  -

لٌة النشطة الشركات العاملة فً المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق الما

 من لانون سوق المال والئحته التنفٌذٌة ( 27مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 عموم التجارة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -

 التورٌدات العمومٌة . -

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  11381التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام ،  سبك لٌدها برلم    -

 التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

وتنظٌم اعمال الوكالة  1982لسنه  121سلٌت اربٌا لبلستشارات التسوٌمٌة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  المانون رلم  -  3

لتراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات التجارٌة ,وال ٌنشئ تعدٌل الشركة أي حك فً مزاولة ؼرضها االبعد الحصول علً ا

 المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة . ،  سبك لٌدها 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191313وفً تارٌخ  11381برلم   

 121ة ذات مسئولٌة محدودة ، ذات مسئولٌة محدودة  المانون رلم شرك   Sellit arabiaسلٌت اربٌا لبلستشارات التسوٌمٌة  -  4

وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ,وال ٌنشئ تعدٌل الشركة أي حك فً مزاولة ؼرضها االبعد الحصول علً التراخٌص  1982لسنه 

 ض .البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽر

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة . ،  سبك لٌدها 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191313وفً تارٌخ  11381برلم   

 عموم التجارة  -1حدودة  ؼرض الشركة هو :  البابلى للتجارة الدولٌة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة م -  5



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 128 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 عموم التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة    -2

 عموم التورٌدات   -3

العمل فى كافة مجاالت االستثمار العمارى وعلى األخص بٌع وشراء األراضى وتجهٌزها وتمسٌمها والامة الوحدات والمجمعات  -4

 السكنٌة والتجارٌة وبٌعها وتؤجٌرها . 

  

 مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . مع 

وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول أعماال ،  سبك لٌدها برلم   

 , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودةتم تعدٌل النشاط 21191315وفً تارٌخ  2143

 البابلى للتجارة الدولٌة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  شبٌهه بؤعمالها أو التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر                -  6

حكام المانون والئحته التنفٌذٌة . ،  أو الخارج  كما ٌجوز لها أن تندمج فى الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها  وذلن طبما أل

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191315وفً تارٌخ  2143سبك لٌدها برلم   

تجارة وتوزٌع المواد الؽذائٌة  -1توب سلٌكشن للتجارة والتوزٌع ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو :  -  7

 اعها .وااللبان بكافة انو

 عموم التجارة -3التوكٌبلت التجارٌة   -2   

 تمدٌم خدمات ادارة المخازن -4   

 تمدٌم خدمات النمل  -5                             

 تاجٌر السٌارات المبلكى والنمل ) فٌما عدا التاجٌر التموٌلى واللٌموزٌن ( -6

ئٌة والتكٌٌفات والثبلجات وماكٌنات المهوة تمدٌم خدمات الصٌانة المتنملة لبلجهزة الكهربا -7   

 والعصائر واالٌس كرٌم وؼٌرها  

  

تم تعدٌل النشاط , 21191315وفً تارٌخ  2724مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة توب سلٌكشن للتجارة والتوزٌع ش.ذ. -  8

. 

وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها اوتلحمها بها وذلن طبما لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او الخارج كما ٌجوز لها ان 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات 21191315وفً تارٌخ  2724الحكام المانون والئحته التنفذٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 مسئولٌة محدودة

 اٌبلند الٌكس للصناعه ش.م.م ، شركة مساهمة  ؼرض الشركة هو :ــ -  9

 مة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الخشبٌة والببلستٌكٌة وادوات النظافة .الا -1

 عموم التصدٌر ) فى حدود المسموح به لانونا ( . -2

 وذلن مع مراعاة ما ٌلى :ــ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 129 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ما االلتزام باستٌفاء شروط المٌد بسجل المصدرٌن وف-افراد حسابات مالٌة مستملة ومنفصلة ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده-

 1975لسنة  118الحكام المانون رلم 

 احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها- 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة 21191316وفً تارٌخ  9135وٌجوز للشركة ان تكون لها ،  سبك لٌدها برلم    -

 مساهمة

اٌبلند الٌكس للصناعه ش.م.م ، شركة مساهمة  مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات او ؼٌرها التى تزاول  -  11

اعماال شبٌهه باعمالها التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 

تم تعدٌل 21191316وفً تارٌخ  9135فما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة . ،  سبك لٌدها برلم   تشترٌها او تلحمها بها وذلن و

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

 شركة الهبٌدي لبلستثمار )ش.ذ.م.م( ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو -  11

 -بلت واألنشطةالمكملةأوالمرتبطةبما ذكرمن خدمٌةوترفٌهٌة و رٌاضٌة و إلامةوتشؽٌل المرى السٌاحٌةوالفنادق )الثابتة ( والموتٌ 1

 تجارٌة و ثمافٌة.

إلامة و تشؽٌل وإدارةالمطاعم والكافترٌات الثابتةلتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات )عداالكحولٌة ( وتمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت 2

 -والتٌن 

 أواي.

 -التورٌدات العامة .  - 6المماوالت العامة.  -5اإلستثمارالعماري. -4تورٌدالموادالؽذائٌةوالمشروبات )عداالكحولٌة (  3

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  11659الخدمات البٌئٌة : تمدٌم الدراسات و االستشارات ،  سبك لٌدها برلم    7

 التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

شركة الهبٌدي لبلستثمار )ش.ذ.م.م( ، ذات مسئولٌة محدودة  فً كافة المجاالت ) فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق األوراق المالٌة  -  12

 -و كذا االستشارات 

 المانونٌة ، وكذا االستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة

ٌة النشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة ) راس المال واالستحواذ ، وكذا االستشارات المال

 (27 

 من لانون سوق راس المال والئحته التنفذٌة (

 -تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات االستكشاؾ و الحفر واإلنتاج .  8

تم تعدٌل 21191316وفً تارٌخ  11659سبك لٌدها برلم   مع مراعاه أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط ،  

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

 شركة الهبٌدي لبلستثمار )ش.ذ.م.م( ، ذات مسئولٌة محدودة  أستصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة. -  13

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

 لد

 تعاونها علً تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات 21191316وفً تارٌخ  11659ألحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة. ،  سبك لٌدها برلم   

 مسئولٌة محدودة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 130 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الوطنٌة لبلسمدة والكٌماوٌات ش.م.م ، شركة مساهمة  ؼرض الشركه هو: -  14

إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع سماد سلفات البوتاسٌوم ، حامض الهٌدروكلورٌن ، حامض الكبرٌتٌن المركز ، سماد سلفات النشادر ، 

 لبلزمة للنشاط وانتاج األمونٌا ا

 واستٌراد األسمدة والمخصبات الزراعٌة. 

 مع إلتزام الشركة بإفراد حسابات مستملة ومركز مالى مستمل لكل نشاط على حده .

 فً شؤن سجل المستوردٌن وتعدٌبلتة. 1982لسنة  121وتلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

 2152ٌة بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه ،  سبك لٌدها برلم   مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191317وفً تارٌخ 

الوطنٌة لبلسمدة والكٌماوٌات ش.م.م ، شركة مساهمة  األنشطة وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤى وجه من  -  15

الشركات وؼٌرها التى تزاول اعمال شبٌهه بؤعمالها أو التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر أو الخارج ، كما الوجوه مع 

   ٌجوز لها أن تندمج فى الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام الموانٌن والئحته التنفٌذٌة. ،  سبك لٌدها برلم

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191317وفً تارٌخ  2152

إستصبلح و إستزراع األراضً  - 1فرٌج لئلستصبلح الزراعً واإلستزراع السمكً  ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة   -  16

 البور والصحراوٌة أو إحداهما

 استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع . -

 ستزراع األراضً المستصلحة ا -

فدان وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح  21111وذلن كله فً حدود ألل من 

 351واالستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌسً الري بالؽمر . فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس مجلس الوزراء 

وفً تارٌخ  9713, وكذلن منطمة شبه جزٌرة ،  سبك لٌدها برلم    2118لسنه  356ار رئٌس الجمهورٌة رلم , ولر 2117لسنه 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191317

 فرٌج لئلستصبلح الزراعً واإلستزراع السمكً  ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  سٌناء  -  17

 علً كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها وفما ألحكام المانون . علً الشركة الحصول

 التصدٌر  -2

 تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات  سواء كان ذلن النتاج السبلالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم  -3

 تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السبلالت او التفرٌخ او انتاج البٌض اوالتسمٌن او اللحوم  -4

 تربٌة الخٌول -5

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191317وفً تارٌخ  9713المزارع السمكٌة ،  سبك لٌدها برلم    -6

الامة وتشؽٌل المرى السٌاحٌة واالنشطة الخدمٌة  -1نمٌة وادارة المشروعات ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  ابرار للت -  18

المكملة والمرتبطة بها من ترفٌهٌة وتجارٌة ورٌاضٌة وثمافٌة كالمطاعم والكافتٌرٌات والمحبلت التجارٌة وحمامات السباحة 

 وااللعاب المائٌة ونادى صحى ومبلعب رٌاضٌة .

 عموم التجاره واالستٌراد والتصدٌر والتورٌدات والمماوالت والتوكٌبلت التجارٌة. -2

اعمال الدعاٌة واالعبلن والامة وتنظٌم المعارض شرٌطة الحصول على موافمة هٌئة المعارض واالسواق الدولٌة لكل  -3

 معرض على حده .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 131 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , 21191317وفً تارٌخ  5812لٌدها برلم   التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت وادارة وتشؽٌل ،  سبك  -4

 وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

 ابرار للتنمٌة وادارة المشروعات ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  الموالع االلكترونٌة . -  19

 االستثمار العماري -5

(  2118لسنة  356، ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117ة لسن 351وكل ما سبك : ) مع مراعاة لرار رئٌس مجلس الوزراء رلم 

. 

) فٌما عدا التسوٌك والتروٌج لمجاالت االستثمار واالستشارات المانونٌة واالستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة ألنشطة الشركات 

الئحته التنفٌذٌة وكذا االستشارات ( من لانون سوق راس المال و27العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها المادة )

تم تعدٌل النشاط , 21191317وفً تارٌخ  5812والدراسات المالٌة المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

 االستحواذ ( ابرار للتنمٌة وادارة المشروعات ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  او -  21

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وٌشترط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة . وٌجوز  -

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

ٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً تعاونها على تحم

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات 21191317وفً تارٌخ  5812ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة . ،  سبك لٌدها برلم   

 مسئولٌة محدودة

 ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو M Plus. Architects - Partners L L Cالمعمارٌة  ام بلس للتصمٌمات -  21

 تمدٌم االستشارات الهندسٌة والمعمارٌة واعداد التصمٌمات المعمارٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات

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

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

سة ،  سبك لٌدها برلم   وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممار

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191317وفً تارٌخ  12493

 ، ذات مسئولٌة محدودة  هذه األنشطة . M Plus. Architects - Partners L L Cام بلس للتصمٌمات المعمارٌة  -  22

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

 تحمٌك

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

 سئولٌة محدودةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات م21191317وفً تارٌخ  12493برلم   

 شركة المحلة باٌب لصناعة الفبلتر والببلستٌكات ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو : -  23

 إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع خراطٌـم و مواسٌر من الببلستٌن  -

 إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع الفبلتر  -

 إلامة وتشؽٌل مصنع لحمن لطع من الببلستٌن  -

 راطٌم ومواسٌر من الببلستٌن وحمن لطع من الببلستٌن للؽٌر تصنٌع خ -

 تصنٌع وتجمٌع الفبلتر للؽٌر  -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 132 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مع مراعاة أحكام الموانٌـن و اللوائـح و المرارات السارٌة وبشرط استصدار التـراخٌص البلزمـة لـممـارسة هذه األنشطة.  -

وفً  11647وجوه مع الشركات و ؼٌـرها ،  سبك لٌدها برلم   وٌـجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشتـرن بؤي وجـه من ال

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191311تارٌخ 

شركة المحلة باٌب لصناعة الفبلتر والببلستٌكات ، ذات مسئولٌة محدودة  التـً تـزاول أعـمـاال شبٌـهة بؤعـمـالها أو التـً  -  24

تعاونـها على تـحمٌك ؼرضها فً مصـر أو الـخـارج. كـمـا ٌـجوز لها أن تـندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌـها أو تلحمها بـها وذلن 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191311وفً تارٌخ  11647م المانون والـئحته التـنفٌذٌة. ،  سبك لٌدها برلم   طبما ألحكا

 ذات مسئولٌة محدودة

 ولٌد السباعً السباعً طلبة وشرٌكه ، شركة تضامن  ؼرض الشركة :  -  25

 استصبلح واستزراع االراضً البور والصحراوٌة او احداهما:  -1

 صبلح وتجهٌز االراضً بالمرافك االساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع است "

استزراع االراضً المستصلحة وذلن كله فٌما الٌزٌد عن عشرون الؾ فدان وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن ان تكون  "

لري بطرق الؽمر االراضً مخصصة الؼراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الري الحدٌثة فً االستزراع ولٌس ا

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

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191311وفً تارٌخ  11611لٌدها برلم   

 ؼرض الشركة :  ولٌد السباعى السباعى طلبه وشرٌكه ، شركة تضامن  -  26

 استصبلح واستزراع االراضً البور والصحراوٌة او احداهما:  -1

 استصبلح وتجهٌز االراضً بالمرافك االساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع  "

استزراع االراضً المستصلحة وذلن كله فٌما الٌزٌد عن عشرون الؾ فدان وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن ان تكون  "

صة الؼراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الري الحدٌثة فً االستزراع ولٌس الري بطرق الؽمر االراضً مخص

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

 وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن تم تعدٌل النشاط ,21191311وفً تارٌخ  11611لٌدها برلم   

 ولٌد السباعً السباعً طلبة وشرٌكه ، شركة تضامن  وكذا مناطك شبة جزٌرة سٌناء وحبلٌب وشبلتٌن . -  27

تربٌة جمٌع انواع الماشٌة المنتجة للحوم الحمراء سواء كانذلن النتاج السبلالت او االلبان او التسمٌن وتربٌة جمٌع انواع  -2

 للحوم البٌضاء سواء كان ذلن النتاج السبلالت او للتفرٌخ او النتاج البٌض او التسمٌن . الدواجن المنتجة

تصنٌع المخصبات الزراعٌة والمبٌدات واالسمدة ومنظفات النمو النباتٌة والمواد الؽذائٌة وتعبئة البذور وتجارة  -3

 الخضروات والفاكهة 

 تصنع االت الري الحدٌثة  -4

 تجزئٌة للخضروات والفاكهة تجارة الجملة وال -5

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191311وفً تارٌخ  11611عموم االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -6

 شركة تضامن

 ولٌد السباعى السباعى طلبه وشرٌكه ، شركة تضامن  وكذا مناطك شبة جزٌرة سٌناء وحبلٌب وشبلتٌن . -  28

الماشٌة المنتجة للحوم الحمراء سواء كانذلن النتاج السبلالت او االلبان او التسمٌن وتربٌة جمٌع انواع  تربٌة جمٌع انواع -2

 الدواجن المنتجة للحوم البٌضاء سواء كان ذلن النتاج السبلالت او للتفرٌخ او النتاج البٌض او التسمٌن .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 133 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

و النباتٌة والمواد الؽذائٌة وتعبئة البذور وتجارة تصنٌع المخصبات الزراعٌة والمبٌدات واالسمدة ومنظفات النم -3

 الخضروات والفاكهة 

 تصنع االت الري الحدٌثة  -4

 تجارة الجملة والتجزئٌة للخضروات والفاكهة  -5

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191311وفً تارٌخ  11611عموم االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -6

 شركة تضامن

 أحمد سعٌد ذو الفمار ابراهٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  ؼرض الشركة : -  29

الامة وتشؽٌل المرى السٌاحٌة المشتملة على فٌبلت وشمك واجنحة فندلٌة مستوى ال ٌمل عن ثبلث نجوم واالنشطة الخدمٌة  .1

حبلت تجارٌة وحمامات السباحة وااللعاب المكملة والمرتبطة من ترفٌهٌة وتجارٌة ورٌاضٌة وثمافٌة كالمطاعم والكافتٌرٌات وم

المائٌة ونادى صحى ومبلعب رٌاضٌة على اال ٌزٌد اجمالى مساحة الوحدات المبٌعة منها على نصؾ اجمالى المساحة المبنٌة من 

 الطالة االٌوائٌة للمشروع .

وفً تارٌخ  6925سبك لٌدها برلم    الامة وتشؽٌل وادارة المنشآت السٌاحٌة والمطاعم والكافتٌرٌات لبٌع المؤكوالت ،  .2

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191311

أحمد سعٌد ذو الفمار ابراهٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الجاهزة من العجٌن واألؼذٌة المعبؤة بكافة أنواعها والمٌاه المعدنٌة  -  31

 الكحولٌة " .والمشروبات الساخنة والباردة " فٌما عدا المشروبات 

 وذلن مع مراعاة ما ٌلى :

 افراد حسابات مالٌة مستملة ومنفصلة ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده . -

احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة ،  سبك لٌدها  -

 نشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل ال21191311وفً تارٌخ  6925برلم   

ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة   Motion Company For Trading And Marketingموشن للتجارة والتسوٌك  -  31

 ؼرض الشركة هو: 

 تمدٌم كافة الخدمات البحرٌة والبترولٌة. -1

 المساعدة فً عملٌات اإلنماذ وإزالة حطام السفن -2

 اإلدارة البحرٌة والفنٌة للوحدات البحرٌة وتموٌن السفن.-3

 تملن واستئجار السفن -4

5-  ً  عموم التجارة والتورٌدات والتوكٌبلت التجارٌة فً حدود المسموح به لانونا

 التوكٌبلت المبلحٌة والشحن والتفرٌػ والتخلٌص الجمركً -6

 السفن ربط وحجز الفراؼات للبضائع وأعمال الوساطة المبلحٌة تشؽٌل وإدارة السفن بكافة أنواعها وتمثٌل مبلن - 7

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة 21191311وفً تارٌخ  9532التورٌدات البحرٌة وتموٌن ،  سبك لٌدها برلم    -8

 محدودة

، ذات مسئولٌة  Motion Company For Trading And Maritime SERVICESموشن للتجارة والخدمات المبلحٌة    -  32

 محدودة  ؼرض الشركة هو: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 134 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تمدٌم كافة الخدمات البحرٌة والبترولٌة. -1

 المساعدة فً عملٌات اإلنماذ وإزالة حطام السفن -2

 اإلدارة البحرٌة والفنٌة للوحدات البحرٌة وتموٌن السفن.-3

 تملن واستئجار السفن -4

ً عموم التجارة والتورٌدات والتوكٌبلت  -5  التجارٌة فً حدود المسموح به لانونا

 التوكٌبلت المبلحٌة والشحن والتفرٌػ والتخلٌص الجمركً -6

 تشؽٌل وإدارة السفن بكافة أنواعها وتمثٌل مبلن السفن ربط وحجز الفراؼات للبضائع وأعمال الوساطة المبلحٌة - 7

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة 21191311ٌخ وفً تار 9532التورٌدات البحرٌة وتموٌن ،  سبك لٌدها برلم    -8

 محدودة

ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  السفن  Motion Company For Trading And Marketingموشن للتجارة والتسوٌك  -  33

 و الخدمات واألشؽال البحرٌة.

مخازن المواد الخطرة ( والمستودعات بالموانً المصرٌة تشؽٌل وإدارة الساحات ومحطات الحاوٌات و المخازن ) فٌما عدا  -9

 شراء وبٌع وتؤجٌر معدات وأدوات الشحن والتفرٌػ) فٌما عدا اإلٌجار التموٌلً (

 فً شؤن تنظٌم الوكالة التجارٌة. 1982لسنة  121مع التزام الشركة بؤحكام المانون 

حصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة أي حك فً مزاولة ؼرضها إال بعد ال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  9532المختصة وبما ال ٌخل بؤحكام الموانٌن المنظمة لهذا ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

، ذات مسئولٌة  Motion Company For Trading And Maritime SERVICESموشن للتجارة والخدمات المبلحٌة    -  34

 محدودة  السفن و الخدمات واألشؽال البحرٌة.

تشؽٌل وإدارة الساحات ومحطات الحاوٌات و المخازن ) فٌما عدا مخازن المواد الخطرة ( والمستودعات بالموانً المصرٌة  -9

 التموٌلً (شراء وبٌع وتؤجٌر معدات وأدوات الشحن والتفرٌػ) فٌما عدا اإلٌجار 

 فً شؤن تنظٌم الوكالة التجارٌة. 1982لسنة  121مع التزام الشركة بؤحكام المانون 

وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة أي حك فً مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  9532لم   المختصة وبما ال ٌخل بؤحكام الموانٌن المنظمة لهذا ،  سبك لٌدها بر

 التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة   Motion Company For Trading And Marketingموشن للتجارة والتسوٌك  -  35

 الؽرض

 ٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخ

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

ا بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات 21191311وفً تارٌخ  9532طبماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة. ،  سبك لٌدها برلم   

 مسئولٌة محدودة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 135 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، ذات مسئولٌة  Motion Company For Trading And Maritime SERVICESموشن للتجارة والخدمات المبلحٌة    -  36

 لؽرضمحدودة  ا

 مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات 21191311وفً تارٌخ  9532الئحته التنفٌذٌة. ،  سبك لٌدها برلم   طبماً ألحكام المانون و

 مسئولٌة محدودة

 ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو :  Alyousr for environmental servicesالٌسر للخدمات البٌئٌة   -  37

 الامه وتشؽٌل مصنع لـــ : -1

رة و تشؽٌل و صٌانة محطات تحلٌه المٌاه وتكرٌرها ومعالجتها وتدوٌرها وفما للمعاٌٌر الفنٌه والعلمٌه تصنٌع و ادا -

 الممرره فً هذا الشؤن 

 تصنٌع وادارة وتشؽٌل وصٌانه محطات الصرؾ الصحً او الصرؾ الصناعً والتنمٌه وتوصٌبلتها  . -

وشبكات توزٌعها وخطوط نملها لبلراضً المخصصه  إلامه وادارة وتشؽٌل وصٌانه محطات طلمبات مٌاه الري -

 لبلستصبلح واالستزراع و حفر األبار .

تم تعدٌل النشاط 21191312وفً تارٌخ  4487الامه وتشؽٌل مصنع لـــ : ) اعاده تدوٌر المخلفات ، ،  سبك لٌدها برلم    -

 , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

ش.ذ.م.م ، ذات   Alyousr for environmental services and recyclingعادة التدوٌر الٌسر للخدمات البٌئٌة وا -  38

 مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو : 

 الامه وتشؽٌل مصنع لـــ : -1

تصنٌع و ادارة و تشؽٌل و صٌانة محطات تحلٌه المٌاه وتكرٌرها ومعالجتها وتدوٌرها وفما للمعاٌٌر الفنٌه والعلمٌه  -

 ً هذا الشؤن الممرره ف

 تصنٌع وادارة وتشؽٌل وصٌانه محطات الصرؾ الصحً او الصرؾ الصناعً والتنمٌه وتوصٌبلتها  . -

إلامه وادارة وتشؽٌل وصٌانه محطات طلمبات مٌاه الري وشبكات توزٌعها وخطوط نملها لبلراضً المخصصه  -

 لبلستصبلح واالستزراع و حفر األبار .

تم تعدٌل النشاط 21191312وفً تارٌخ  4487: ) اعاده تدوٌر المخلفات ، ،  سبك لٌدها برلم   الامه وتشؽٌل مصنع لـــ  -

 , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

، ذات مسئولٌة محدودة  تصنٌع بودره مطاط مجدد )  Alyousr for environmental servicesالٌسر للخدمات البٌئٌة   -  39

 لمعادن ، تصنٌع وتعبئه الزٌوت والمنظفات ، تصنٌع الجٌبلتٌن الحٌوانً , تصنٌع الكٌماوٌات الصناعٌة (رٌكلٌم ( ، تصنٌع وتشكٌل ا

 المماوالت العمومٌه  -2

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌه  -3

 ه تمدٌم الخدمات واالستشارات فً جمٌع الخدمات فٌما عدا االستشارات المانونٌه واالستشارات المتعلم -4

بالتمٌٌم بمناسبه زٌاده راس المال واالستحواز واالستشارات المالٌه من االوراق المالٌه النشطه للشركات العامله فً مجال االوراق 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191312وفً تارٌخ  4487المالٌه المنصوص ،  سبك لٌدها برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 136 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ش.ذ.م.م ، ذات   Alyousr for environmental services and recyclingلبٌئٌة واعادة التدوٌر الٌسر للخدمات ا -  41

مسئولٌة محدودة  تصنٌع بودره مطاط مجدد ) رٌكلٌم ( ، تصنٌع وتشكٌل المعادن ، تصنٌع وتعبئه الزٌوت والمنظفات ، تصنٌع 

 الجٌبلتٌن الحٌوانً , تصنٌع الكٌماوٌات الصناعٌة (

 الت العمومٌه المماو -2

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌه  -3

 تمدٌم الخدمات واالستشارات فً جمٌع الخدمات فٌما عدا االستشارات المانونٌه واالستشارات المتعلمه  -4

مله فً مجال االوراق بالتمٌٌم بمناسبه زٌاده راس المال واالستحواز واالستشارات المالٌه من االوراق المالٌه النشطه للشركات العا

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191312وفً تارٌخ  4487المالٌه المنصوص ،  سبك لٌدها برلم   

( سوق  37، ذات مسئولٌة محدودة  علٌها فً الماده )  Alyousr for environmental servicesالٌسر للخدمات البٌئٌة   -  41

 التنفٌذٌه  المال والئحته

التزام  2118لسنه  356ولرار رئٌس الجمهورٌه رلم  2117لسنه  351كل ذلن مع مراعاه لرار رئٌس مجلس الوزراء رلم 

الشركة فً المٌد فً كبل من سجلً المستوردٌن والمصدرٌن ، افراد حسابات مالٌه منفصله ومستمله لكل نشاط على حدى وفما 

ام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وبشرط استصدار التراخٌص البلزمه لممارسه هذه االنشطه لمعاٌٌر المحاسبه المصرٌه ، احك

تم 21191312وفً تارٌخ  4487، وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترن باي وجه من الوجوه مع ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

ش.ذ.م.م ، ذات   Alyousr for environmental services and recyclingسر للخدمات البٌئٌة واعادة التدوٌر الٌ -  42

 ( سوق المال والئحته التنفٌذٌه  37مسئولٌة محدودة  علٌها فً الماده ) 

التزام  2118ه لسن 356ولرار رئٌس الجمهورٌه رلم  2117لسنه  351كل ذلن مع مراعاه لرار رئٌس مجلس الوزراء رلم 

الشركة فً المٌد فً كبل من سجلً المستوردٌن والمصدرٌن ، افراد حسابات مالٌه منفصله ومستمله لكل نشاط على حدى وفما 

لمعاٌٌر المحاسبه المصرٌه ، احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وبشرط استصدار التراخٌص البلزمه لممارسه هذه االنشطه 

تم 21191312وفً تارٌخ  4487كة ان تكون لها مصلحه او تشترن باي وجه من الوجوه مع ،  سبك لٌدها برلم   ، وٌجوز للشر

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

 ، ذات مسئولٌة محدودة  الشركات وؼٌرها التً تزاول Alyousr for environmental servicesالٌسر للخدمات البٌئٌة   -  43

اعماال شبٌهه باعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او الخارج ، كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفه او 

تم تعدٌل 21191312وفً تارٌخ  4487تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 ٌر:  ذات مسئولٌة محدودةالنشاط , وصؾ التؤش

ش.ذ.م.م ، ذات   Alyousr for environmental services and recyclingالٌسر للخدمات البٌئٌة واعادة التدوٌر  -  44

مسئولٌة محدودة  الشركات وؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهه باعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او الخارج 

ت السالفه او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌه ،  سبك لٌدها برلم   ، كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئا

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191312وفً تارٌخ  4487

 ؼرض الشركة هو :    ، ذات مسئولٌة محدودة   First Harvest Trading Limitedفٌرست هارفست ترٌدنج لٌمتد  -  45

 التجارة العامة    -1

 عموم التصدٌر-2

 التوكٌبلت التجارٌة3

 التخلٌص الجمركى .4



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 137 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

خدمات النمل الدولى و الشحن البرى و البحرى و الجوى مع مراعاة  أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار 5

 التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

 ز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهةوٌجو

بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة تم تعدٌل النشاط , وصؾ21191312وفً تارٌخ  7211

، ذات مسئولٌة محدودة  السالفة أو تشترٌها أو تلحمها  First Harvest Trading Limitedفٌرست هارفست ترٌدنج لٌمتد  -  46

ؾ تم تعدٌل النشاط , وص21191312وفً تارٌخ  7211بها وذلن طبماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة . ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

استصبلح وتجهٌز االراضً بالمرافك االساسٌة التً تجعلها  -الشمس الٌؾ لبلستثمار و التنمٌه المستدامه ، شركة مساهمة   -  47

 لابله لبلستزراع  و استزراع األراضً المستصلحة وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن ان تكون األراضً مخصصه ألؼراض االستصبلح

 واالستزراع ،وان تستخدم طرق الري الحدٌثة فً االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر 

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

 لنسمٌن أو اللحوم .تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات ،سواء كان ذلن  إلنتاج السبلالت أو األلبان أو ا -

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191313وفً تارٌخ  11994تربٌة جمٌع ،  سبك لٌدها برلم   

الشمس الٌؾ لبلستثمار و التنمٌه المستدامه ، شركة مساهمة  أنواع الدواجن الطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو  -  48

 أو التسمٌن أو اللحوم .التفرٌخ أو إنتاج البٌض 

  

 المزارع  السمكٌة  -

 االستثمار والتسوٌك العماري  -

 إنشاء أو إدارة او تشؽٌل مدارس  ومعاهد التعلٌم الفنً  -

 إنشاء الجامعات   -

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها  -

 ج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشؽلها والتدرٌب علٌها أعمال تصمٌم و إنتا -

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة 21191313وفً تارٌخ  11994إنتاج المحتوي االلكترونً ،  سبك لٌدها برلم    -

 مساهمة

 ، شركة مساهمة  بصور المختلفة من صوت وصورة وبٌانات الشمس الٌؾ لبلستثمار و التنمٌه المستدامه  -  49

 ادخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة  -

 عمال التوصٌؾ والتصمٌم والتطوٌر لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها  -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽلها والتدرٌب علٌها  -

 ول البٌانات اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات وتدا -

 تنفٌذ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات وتداول البٌانات  -

 تنفٌذ دارة شبكات نمل   وتداول البٌانات -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 138 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 االتصاالت وخدمات االنترنت إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز تكنولوجٌا المعلومات -

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191313وفً تارٌخ  11994،  سبك لٌدها برلم    -

الشمس الٌؾ لبلستثمار و التنمٌه المستدامه ، شركة مساهمة  أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وشروط استصدار  -  51

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191313وفً تارٌخ  11994ا برلم   التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة ،  سبك لٌده

 شركة مساهمة

 الشمس الٌؾ لبلستثمار و التنمٌه المستدامه ، شركة مساهمة  حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال -  51

 إلامة وتشؽٌل المستشفٌات -

 ء وإنشاء محطات الصرؾ الصحى وأعمال الرصؾ والطرق.المماوالت العامة واإلنشاءات والتشٌٌد والبنا -

 عموم اإلستٌراد والتصدٌر والشحن والتفرٌػ والتخلٌص الجمركى. -

 اإلستثمار العمارى والصناعى وإلامة المراكز التجارٌة. -

 الامة وتشؽٌل مصنع لؤلسمدة والمخصبات الزراعٌة والمبٌدات الحشرٌة.   -

 بلل والحبوب.إنشاء الصوامع لتخزٌن الؽ -

 الامة وتشؽٌل مصنع لتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة. -

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191313وفً تارٌخ  11994الامة ،  سبك لٌدها برلم     -

 سمكٌة.الشمس الٌؾ لبلستثمار و التنمٌه المستدامه ، شركة مساهمة  وتشؽٌل مصنع لؤلعبلؾ الحٌوانٌة وال -  52

 الامة وتشؽٌل مجزر الى لذبح وتجهٌز اللحوم والدواجن. -

 الامة وتشؽٌل مصنع لؤللبان والعصائر والسكر والمواد الؽذائٌة. -

 الامة وتشؽٌل مصنع العادة وتدوٌر الممامه و المخلفات الزراعٌة.  -

 الامة وتشؽٌل مصنع لتعبئة الؽازات الصناعٌه. -

    

 لؽزل والنسٌج والمصنوعات الجلدٌه.الامة وتشؽٌل مصنع ل -

 الامة وتشؽٌل مصنع النتاج الورق. -

 الامة وتشؽٌل مصنع لبللواح الشمسٌه. -

 تثمٌن كافة االصول الثابته والمنموله  -

  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191313وفً تارٌخ  11994مع مراعاة ،  سبك لٌدها برلم   

 ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو : -D.L.G. جى . جروب  دى . إل -  53

 إلامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل المعادن والعازل الحرارى والصوتى . -1

 عموم األستٌراد والتصدٌر. )فى حدود المسموح به لانونا( -2

 التوكٌبلت التجارٌة. -3



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 139 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 عموم التورٌدات. -4

 طالة المتجددة ولمبات اللٌد والصناعات األلكترونٌة وتصنٌعها لدى الؽٌر.إلامة وتشؽٌل مصنع النظمة ال -5

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌة ومنتجات االلبان وتصنٌعها لدى الؽٌر.  -6

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المبلبس الجاهزة وتصنٌعها لدى الؽٌر. -7

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191314وفً تارٌخ  9133استصبلح واستزراع األراضً ،  سبك لٌدها برلم    -8

 ذات مسئولٌة محدودة

 ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  البور والصحراوٌة أو أحداهما :  -D.L.Gدى . إل . جى . جروب  -  54

 ساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع . )أ( استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األ 

 )ب( استزراع األراضً المستصلحة.  

 اإلنتاج الحٌوانً والداجنً والسمكً :   -9

 ) أ ( تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم  

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

 اللحوم . 

تم تعدٌل النشاط , 21191314وفً تارٌخ  9133) ج ( إلامة المزارع السمكٌة وكذا صٌد األسمان ،  سبك لٌدها برلم    

 وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

 ت مسئولٌة محدودة  . ش.ذ.م.م ، ذا -D.L.Gدى . إل . جى . جروب  -  55

 تصمٌم وانشاء وادارة وتشؽٌل وصٌانة محطات انتاج الكهرباء من الطالة المتجددة وبٌعها.   -11

 تصمٌم وانشاء وادارة وتشؽٌل وصٌانة محطات تنمٌة وتحلٌة وضخ المٌاه. -11

 خدمات نمل البضائع. -12

 عموم المماوالت. -13

 المماوالت الكهربائٌة. -14

 ت العزل الحرارى والصوتى .مماوال -15

 إدارة وتشؽٌل الجراجات وموالؾ االنتظار. -16

 تصنٌع وتورٌد وإدارة وتشؽٌل وصٌانه الجراجات الذكٌة ومتعددة الطوابك. -17

  

 تم تعدٌل21191314وفً تارٌخ  9133مع مراعاة أحكام الموانٌن و اللوائح والمرارات السارٌة , وبشرط ،  سبك لٌدها برلم    

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  استصدار التراخٌص البلزمة لممارسه هذه االنشطة ,  -D.L.Gدى . إل . جى . جروب  -  56

ؤعمالها أو وٌجوز للشركة  أن تكون لها مصلحه أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول إعماال شبٌهه ب

التً لد تعاونها علً تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج , كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها . 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 140 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  9133وذلن طبما ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة . ،  سبك لٌدها برلم   

 سئولٌة محدودةالتؤشٌر:  ذات م

 -المصرٌة التركٌة للمنشات السٌاحٌة ش.م.م ، شركة مساهمة  ؼرض الشركة هو : -  57

إلامة و إدارة المنشآت السٌاحٌة و المطاعم و مبلهً األطفال و تؤثٌثها و إدارة الموالت التجارٌة و المحبلت التجارٌة و الفنادق  -1

 الثابتة  والمطاعم الثابتة  .

و التصدٌر مع مراعاة احكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة و علً الشركة الحصول علً كافة التراخٌص  اإلستٌراد -2

البلزمة لمباشرة نشاطها و ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  3633علً تحمٌك ،  سبك لٌدها برلم   اعماال شبٌهة باعمالها او التً لد تعاونها 

 التؤشٌر:  شركة مساهمة

 -شركة السوٌمات العربٌة للمنشآت السٌاحٌة شركة مساهمة ، شركة مساهمة  ؼرض الشركة هو : -  58

و إدارة الموالت التجارٌة و المحبلت التجارٌة و الفنادق إلامة و إدارة المنشآت السٌاحٌة و المطاعم و مبلهً األطفال و تؤثٌثها  -1

 الثابتة  والمطاعم الثابتة  .

اإلستٌراد و التصدٌر مع مراعاة احكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة و علً الشركة الحصول علً كافة التراخٌص  -2

تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول البلزمة لمباشرة نشاطها و ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  3633اعماال شبٌهة باعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  شركة مساهمة

ا فً مصر او فً الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فً المصرٌة التركٌة للمنشات السٌاحٌة ش.م.م ، شركة مساهمة  ؼرضه -  59

وفً تارٌخ  3633الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة  . ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191314

ت السٌاحٌة شركة مساهمة ، شركة مساهمة  ؼرضها فً مصر او فً الخارج كما ٌجوز لها شركة السوٌمات العربٌة للمنشآ -  61

 3633ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة  . ،  سبك لٌدها برلم   

 مساهمة تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة21191314وفً تارٌخ 

 ، شركة مساهمة  ؼرض الشركة هو :   THE HITذاهٌت لبلنشطة واالدوات الرٌاضٌة  -  61

 بٌع وتجارة وتسوٌك كافة االدوات الرٌاضٌة   -1

 الامة وتشؽٌل وادارة االندٌة الرٌاضٌة  -2

 عموم التجاره  -3

 مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة.

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

و فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو ،  سبك لٌدها لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أ

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191314وفً تارٌخ  7221برلم   

ئحته التنفٌذٌة. ،  ، شركة مساهمة  تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون وال THE HITذاهٌت لبلنشطة واالدوات الرٌاضٌة  -  62

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191314وفً تارٌخ  7221سبك لٌدها برلم   

  مٌنتا للتجاره و الخدمات البترولٌه ش.م.م منطمة حرة عامة ، شركة مساهمة  ؼرض الشركة هو: -  63

 الخدمات الفنٌة واالستشارٌة  تخزٌن وتورٌد االالت والمعدات والمهمات و لطع الؽٌار و تمدٌم-1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 141 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تخزٌن وبٌع المعدات واالالت والمهمات بكافة انواعها واالزمة النشطة الفنادق و شركات لطاع االعمال العام و شركات البترول  -2

لزالزل و موانع ) امثلة للسلع المطلوب تخزٌنها: كافة انواع المواسٌر و لوازمها , بلوفها , كافة انواع موانع االهتزازات وروابط ا

التسرب ,كافة انواع المعدات مثل الطلمبات و الضواؼط والحفارات , كافة انظمة الولاٌة , محاربة الحرٌك و مهمات ،  سبك لٌدها 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191317وفً تارٌخ  451برلم   

ة حرة عامة ، شركة مساهمة  االمن و السبلمة , كافة مهمات انظمة التكٌؾ مٌنتا للتجاره و الخدمات البترولٌه ش.م.م منطم -  64

المركزى , كافة مهمات الحفر و التنمٌب عن البترول و الؽاز( وذلن كلة للشركات والجهات المعفاة العاملة فى مجاالت البحث 

% من حجم تعامبلتها السنوٌة فى السوق 21ود واالستكشاؾ والتنمٌب تحت مظلة وزارة البترول مع السماح للشركة بالتعامل فى حد

 المحلى مع الجهات والشركات ؼٌر المعفاة العاملة تحت مظلة وزارة البترول وذلن مع مراعاة ما ٌلى :

 مد نشاط الشركة لٌشمل وزارة الدفاع وكذا الجهات المعفاة االخرى  - 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191317ٌخ وفً تار 451السماح للشركة بالتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    - 

% من لٌمة 51مٌنتا للتجاره و الخدمات البترولٌه ش.م.م منطمة حرة عامة ، شركة مساهمة  للسوق المحلى بما ال ٌزٌد عن  -  65

 صادراتها من البند الثانى من الؽرض

  مزاولة نشاط التخزٌن من خبلل مخزن مؽطى - 

 نشاط التخزٌن من خبلل مخزن مؽطًمزاولة  -

 اصول التخزٌن السلٌم و شروط المحافظة علً البٌئة و منع التلوث -

 مع مراعاة احكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة و بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة . 

وجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن بؤي وجه من ال 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191317وفً تارٌخ  451التً ،  سبك لٌدها برلم   

مصر او فً  مٌنتا للتجاره و الخدمات البترولٌه ش.م.م منطمة حرة عامة ، شركة مساهمة  لد تعاونها علً تحمٌك ؼرضها فً -  66

الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن طبما الحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة ،  سبك 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191317وفً تارٌخ  451لٌدها برلم   

ائه ، توصٌة بسٌطة  ٌضاؾ لنشاط  الشركة التسوٌك العماري واالستثمار العماري احمد عبد الحمٌد دمحم أبو شحاته وشرك -  67

 والتورٌدات العمومٌة والمماوالت العامة.لٌصبح

 (استصبلح واستزراع االراضى البور والصحراوٌة او احداهما :1)

 استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافماالساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع ( )أ

 فدان  21111فدان والل من  1111اع االراضى المستصلحة وذلن كله فى حدود أكثر من )ب(استرر

وٌشترط  فى الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع وأن تستخدم طرق الرى الحدٌثة ولٌس 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191317وفً تارٌخ  1661بطرٌك الؽمر فٌما عدا المناطك الصادر ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

احمد عبد الحمٌد دمحم ابو شحاته وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  ٌضاؾ لنشاط  الشركة التسوٌك العماري واالستثمار العماري  -  68

 والتورٌدات العمومٌة والمماوالت العامة.لٌصبح

 هما :(استصبلح واستزراع االراضى البور والصحراوٌة او احدا1)

 استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافماالساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع ( )أ

 فدان  21111فدان والل من  1111)ب(استرراع االراضى المستصلحة وذلن كله فى حدود أكثر من 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 142 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دٌثة ولٌس وٌشترط  فى الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع وأن تستخدم طرق الرى الح

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191317وفً تارٌخ  1661بطرٌك الؽمر فٌما عدا المناطك الصادر ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

احمد عبد الحمٌد دمحم ابو شحاته وشرٌكتٌه ، توصٌة بسٌطة  ٌضاؾ لنشاط  الشركة التسوٌك العماري واالستثمار العماري  -  69

 والتورٌدات العمومٌة والمماوالت العامة.لٌصبح

 (استصبلح واستزراع االراضى البور والصحراوٌة او احداهما :1)

 ساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراعاستصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافماال ( )أ

 فدان  21111فدان والل من  1111)ب(استرراع االراضى المستصلحة وذلن كله فى حدود أكثر من 

وٌشترط  فى الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع وأن تستخدم طرق الرى الحدٌثة ولٌس 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191317وفً تارٌخ  1661،  سبك لٌدها برلم    بطرٌك الؽمر فٌما عدا المناطك الصادر

 توصٌة بسٌطة

وفما ألحكام  2117لسنة  351احمد عبد الحمٌد دمحم أبو شحاته وشركائه ، توصٌة بسٌطة  بها لرار رئٌس الوزراء رلم  -  71

 ة سٌناء وحبللٌب وشبلتٌن وكذلن مناطك شبه جزٌر 2115لسنة  94من المانون  125المانون 

 ( تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن للسبلالت أو التفرٌػ او النتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.2)

 ( تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو التفرٌػ او إلنتاج البٌض او التسمٌن أو اللحوم.3)

 رع السمكٌة وكذلن صٌد األسمان .(ألامة المزا4)

 ( التسوٌك العماري5)

 ( ( التورٌدات العمومٌة6)

  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191317وفً تارٌخ  1661وعلى ،  سبك لٌدها برلم   

وفما ألحكام  2117لسنة  351احمد عبد الحمٌد دمحم ابو شحاته وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  بها لرار رئٌس الوزراء رلم  -  71

 وكذلن مناطك شبه جزٌرة سٌناء وحبللٌب وشبلتٌن  2115لسنة  94من المانون  125المانون 

 ( تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن للسبلالت أو التفرٌػ او النتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.2)

 لن إلنتاج السبلالت أو التفرٌػ او إلنتاج البٌض او التسمٌن أو اللحوم.( تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذ3)

 (ألامة المزارع السمكٌة وكذلن صٌد األسمان .4)

 ( التسوٌك العماري5)

 ( ( التورٌدات العمومٌة6)

  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191317وفً تارٌخ  1661وعلى ،  سبك لٌدها برلم   

وفما ألحكام  2117لسنة  351احمد عبد الحمٌد دمحم ابو شحاته وشرٌكتٌه ، توصٌة بسٌطة  بها لرار رئٌس الوزراء رلم  -  72

 وكذلن مناطك شبه جزٌرة سٌناء وحبللٌب وشبلتٌن  2115لسنة  94من المانون  125المانون 

 النتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. ( تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن للسبلالت أو التفرٌػ او2)



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 143 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ( تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو التفرٌػ او إلنتاج البٌض او التسمٌن أو اللحوم.3)

 (ألامة المزارع السمكٌة وكذلن صٌد األسمان .4)

 ( التسوٌك العماري5)

 ( ( التورٌدات العمومٌة6)

  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191317وفً تارٌخ  1661ٌدها برلم   وعلى ،  سبك ل

احمد عبد الحمٌد دمحم أبو شحاته وشركائه ، توصٌة بسٌطة  الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. ،   -  73

 وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , 21191317وفً تارٌخ  1661سبك لٌدها برلم   

احمد عبد الحمٌد دمحم ابو شحاته وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. ،   -  74

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191317وفً تارٌخ  1661سبك لٌدها برلم   

ابو شحاته وشرٌكتٌه ، توصٌة بسٌطة  الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. احمد عبد الحمٌد دمحم  -  75

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191317وفً تارٌخ  1661،  سبك لٌدها برلم   

 دلتا مصر لبلستثمار الداجنً ش.م.م ، شركة مساهمة  ؼرض الشركة : -  76

تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم والامة وتشؽٌل 

 مصنع لتصنٌع العلؾ الحٌوانى والداجنى .

وٌشترط فى هاتٌن  استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌه التى تجعلها لابله لبلستزراع واستزراع االراضى المستصلحة

الحالتٌن ان تكون االراضى مخصصة الؼراض االستصبلح وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك 

 الؽمر .   

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  242تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن ألنتاج ،  سبك لٌدها برلم   

 كة مساهمةالتؤشٌر:  شر

اندماج بٌن شركة دلتا مصر لبلستثمار الداجنى ش.م.م)شركة دامجة( وشركة اسامه انس عبد الخبٌر وشرٌكتة وسمتها  -  77

 التجارٌة دلتا مصر المهات الدواجن) شركة مندمجة( ، شركة مساهمة  ؼرض الشركة :

أو التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم والامة وتشؽٌل تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت 

 مصنع لتصنٌع العلؾ الحٌوانى والداجنى .

استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌه التى تجعلها لابله لبلستزراع واستزراع االراضى المستصلحة وٌشترط فى هاتٌن 

ح وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الحالتٌن ان تكون االراضى مخصصة الؼراض االستصبل

 الؽمر .   

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  242تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن ألنتاج ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  شركة مساهمة

 السبلالت او األلبان أو اللحوم ،  دلتا مصر لبلستثمار الداجنً ش.م.م ، شركة مساهمة -  78

 الامة المزارع السمكٌة . 

 .2118لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس مجلس الوزراء رلم 

 نشطة.مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 144 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وٌجوز للشركة أن ٌكون لها مصلحة أو تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التى 

وفً تارٌخ  242لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر أو فى الخارج, كما ٌجوز لها أن تندمج ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  شركة مساهمة تم تعدٌل النشاط , وصؾ21191318

اندماج بٌن شركة دلتا مصر لبلستثمار الداجنى ش.م.م)شركة دامجة( وشركة اسامه انس عبد الخبٌر وشرٌكتة وسمتها  -  79

 التجارٌة دلتا مصر المهات الدواجن) شركة مندمجة( ، شركة مساهمة  السبلالت او األلبان أو اللحوم ،

 الامة المزارع السمكٌة . 

 .2118لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351اعاة ما ورد بمرار رئٌس مجلس الوزراء رلم مع مر

 مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة.

مع الشركات وؼٌرها التى تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التى وٌجوز للشركة أن ٌكون لها مصلحة أو تشترن بؤى وجه من الوجوه 

وفً تارٌخ  242لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر أو فى الخارج, كما ٌجوز لها أن تندمج ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191318

شركة مساهمة  فى الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون دلتا مصر لبلستثمار الداجنً ش.م.م ،  -  81

والئحته التنفٌذٌة.  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . ،  سبك 

 , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمةتم تعدٌل النشاط 21191318وفً تارٌخ  242لٌدها برلم   

اندماج بٌن شركة دلتا مصر لبلستثمار الداجنى ش.م.م)شركة دامجة( وشركة اسامه انس عبد الخبٌر وشرٌكتة وسمتها  -  81

التجارٌة دلتا مصر المهات الدواجن) شركة مندمجة( ، شركة مساهمة  فى الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً 

حكام المانون والئحته التنفٌذٌة.  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه أل

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191318وفً تارٌخ  242األنشطة . ،  سبك لٌدها برلم   

 NPKٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  ـ إلامة وتشؽٌل مصنع لخلط وتعبئة األسمدة المركبة مؤمون دمحم عبد الممصود دمحم شاور وشر -  82

واألسمدة المخلبٌة والمبٌدات الزراعٌة ومبٌدات الصحة العامة والمبٌدات المنزلٌة بودرة وسائلة وتصنٌعها لدى الؽٌر .  ـ إلامة 

 بٌطرٌة وإضافات األعبلؾ وتصنٌعها لدى الؽٌر. وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة األدوٌة البٌطرٌة واللماحات واألمصال ال

 واألسمدة المخلبٌة والمبٌدات الزراعٌة ومبٌدات الصحة العامة والمبٌدات المنزلٌة بودرة وسائلة NPKتجارة األسمدة المركبة 

  

تم تعدٌل 21191318وفً تارٌخ  11664على الشركة افراد حسابات مالٌة ومركز مالى منفصل لبلنشطة ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

 مؤمون دمحم عبد الممصود دمحم شاور وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  الواردة بمانون االستثمار والئحتة التنفٌذٌة  -  83

اشرة نشاطها ،  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمب 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191318وفً تارٌخ  11664سبك لٌدها برلم   

حسٌن ابراهٌم حسٌن فهمى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات  الحفر و االستكشاؾ وٌشمل  -  84

  -ذلن :

 . صٌانة ابار البترول و تنشٌطها   

 و صٌانة  معدات الحفر و المضخات البترولٌة .   

 حفر ابار المٌاه  و االبار ؼٌر العمٌمة  البلزمة  الؼراض البترول .   

 االعمال المدنٌة المكملة العمال الحفر و الصٌانة .   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 145 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 معالجة االسطح من الترسٌبات  .  

 الخدمات  المتعلمة بانزال مواسٌر التعلٌك و انابٌب االنتاج .  

 الخدمات  المتعلمة باالستكشاؾ البترولً .  

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  11751تاجٌر طلمبات الضخ الثبلثٌة والخماسٌة ،  سبك لٌدها برلم     

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

مً وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات  الحفر و االستكشاؾ وٌشمل حسٌن أبراهٌم حسٌن فه -  85

  -ذلن :

 صٌانة ابار البترول و تنشٌطها  .  

 و صٌانة  معدات الحفر و المضخات البترولٌة .   

 حفر ابار المٌاه  و االبار ؼٌر العمٌمة  البلزمة  الؼراض البترول .   

 المدنٌة المكملة العمال الحفر و الصٌانة .  االعمال  

 معالجة االسطح من الترسٌبات  .  

 الخدمات  المتعلمة بانزال مواسٌر التعلٌك و انابٌب االنتاج .  

 الخدمات  المتعلمة باالستكشاؾ البترولً .  

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  11751تاجٌر طلمبات الضخ الثبلثٌة والخماسٌة ،  سبك لٌدها برلم     

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

كونت بلكس { فٌما عدا التاجٌر  -حسٌن ابراهٌم حسٌن فهمى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  للعمل علً ابار البترول } تربكلس  -  86

 التموٌلً. 

 صٌانة وأعمال البورٌنج الخاصة بمعدات الحفر والمضخات البترولٌة .  

 بؤفراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل لكل نشاط على حدة .مع ألتزام الشركة 

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

 طةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بس21191319ٌوفً تارٌخ  11751سبك لٌدها برلم   

كونت بلكس { فٌما عدا التاجٌر  -حسٌن أبراهٌم حسٌن فهمً وشركاه ، توصٌة بسٌطة  للعمل علً ابار البترول } تربكلس  -  87

 التموٌلً. 

 صٌانة وأعمال البورٌنج الخاصة بمعدات الحفر والمضخات البترولٌة .  

 على حدة . مع ألتزام الشركة بؤفراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل لكل نشاط

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

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191319وفً تارٌخ  11751سبك لٌدها برلم   

ت ش.م.م ، شركة مساهمة  فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما لاصد خٌر للتورٌدات العمومٌة والمماوال -  88

 356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ) مع مراعاة لرار رئٌس مجلس الوزراء رلم 

 ل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمةتم تعد21191321ٌوفً تارٌخ  11281( . ،  سبك لٌدها برلم   2118لسنة 

 لاصد خٌر للتورٌدات العمومٌة والمماوالت ش.م.م ، شركة مساهمة  ؼرض الشركة هو :  -  89



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 146 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التورٌدات العمومٌة بكافة انواعها   . -1

 المٌام بجمٌع انواع واعمال المماوالت العمومٌة بما فٌها المصنعٌات والصٌانة والتشطٌبات  -2

 االستٌراد والتصدٌر .عموم  -3

 عموم التجارة ولبول التوكٌبلت التجارٌة . -4

 انشاء وتملن وادارة المبانى بكافة انواعها واالستثمار العمارى . -5

 مماوالت االعمال البحرٌة والنهرٌة والتكرٌن .  -6

 مماوالت اعمال انشاء المنصات البحرٌة واالرصفة . -7

وفً تارٌخ  11281مماوالت اعمال المماوالت الخاصة بالخدمات البترولٌة وتموٌن السفن ،  سبك لٌدها برلم    -8

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191321

 لاصد خٌر للتورٌدات العمومٌة والمماوالت ش.م.م ، شركة مساهمة  . -  91

 حطات الموى المائٌة والحرارٌة .مماوالت اعمال االشؽال العامة وم -9

 مماوالت اعمال محطات وشبكات المٌاه والصرؾ الصحى وشبكات الؽاز والولود . -11

 مماوالت اعمال الطرق ورصؾ الطرق و الكبارى والسكن الجدٌدة والمطارات واالنفاق .  -11

 مماوالت االعمال الكهرومٌكانٌكة وااللكترونٌة وشبكات االتصال .  -12

 مماوالت اعمال المبانى واعمال االساسات واالنشاءات المعدنٌة واالعمال التكمٌلٌة التخصصٌة .  -13

 مماوالت اعمال استصبلح االراضى واعمال االبار . -14

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191321وفً تارٌخ  11281تملن وادارة ،  سبك لٌدها برلم     -15

 خٌر للتورٌدات العمومٌة والمماوالت ش.م.م ، شركة مساهمة  وتشؽٌل وصٌانة الوحدات البحرٌة بؤنواعها  .لاصد  -  91

 . 2116لسنة  811الوكالة المبلحٌة وتمدٌم الخدمات البحرٌة والبترولٌة مع التزام الشركة بمرار وزٌر النمل رلم  -16

 مع مراعاة:

 ارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة . احكام الموانٌن واللوائح والمرارات الس -

  

وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -

 11281ك لٌدها برلم   بؤعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج , كما ٌجوز لها ان تندمج ،  سب

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191321وفً تارٌخ 

 حسن السعٌد عبد الحً عٌاد و شرٌكته ، توصٌة بسٌطة  ؼرض الشركة  -  92

 الامة مصنع لتصنٌع المبلبس الجاهزة والتصدٌر 

ة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. ،  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشرك

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191321وفً تارٌخ  12332سبك لٌدها برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 147 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

االماراتى لصناعة المبلبس ، ذات مسئولٌة محدودة  التً لد تعاونها علً تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج , كما ٌجوز  -  93

أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها . وذلن طبما ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة . ،  سبك لٌدها برلم   لها 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191321وفً تارٌخ  7474

 كة هو :االماراتى لصناعة المبلبس ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشر -  94

 إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المبلبس الجاهزه وتصنٌعها لدى الؽٌر ولحساب الؽٌر. .1

 عموم التجارة والتصدٌر. )فى حدود المسموح به لانونا( .2

 إلامة وتشؽٌل مصنع لصناعة الؽزل و النسٌج وتصنٌعها لدى الؽٌر ولحساب الؽٌر .3

  

ارات السارٌة , وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسه هذه االنشطة , وٌجوز مع مراعاة أحكام الموانٌن و اللوائح والمر

للشركة  أن تكون لها مصلحه أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول إعماال شبٌهه بؤعمالها أو ،  سبك 

 ذات مسئولٌة محدودة تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر: 21191321وفً تارٌخ  7474لٌدها برلم   

تمدٌم خدمة رجال االعمال )تصوٌر وطباعة المستندات  -1دار االبل للطباعة والخدمات االلكترونٌة ش.م.م ، شركة مساهمة   -  95

انشاء وادارة مركز العداد وتاهٌل وتنمٌة الموارد البشرٌة وتطوٌر البرامج االلكترونٌة  -2خدمات االنترنت(.  -ترجمة  -فاكس  -

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع ولص وتحوٌل جمٌع انواع الورق والكرتون  -4عموم التصدٌر والتورٌدات.  -3والتدرٌب علٌها. 

الامه وتشؽٌل مركز اتصاالت )كول سنتر(. مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى -5بمختلؾ انواعه واوزانه.

تم تعدٌل 21191321وفً تارٌخ  6546خٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ،  سبك لٌدها برلم   الشركة الحصول على كافة الترا

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  تندمج فً الهٌئات السالفة أو  SUN MINING EGYPTشركة صن ماٌنٌنج اٌجٌبت  -  96

تم تعدٌل 21191321وفً تارٌخ  12196م المانون والئحته التنفٌذٌة ،  سبك لٌدها برلم   تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكا

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

 ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو :   SUN MINING EGYPTشركة صن ماٌنٌنج اٌجٌبت  -  97

 واستخراجها  التنمٌب عن الخامات التعدٌنٌه والمعادن "

 الامه وتشؽٌل مصنع لتشؽٌل وتشكٌل المعادن "

 تجارة وتورٌد المواد الكٌماوٌة "

 عموم التصدٌر "

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة 

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

تم تعدٌل 21191321وفً تارٌخ  12196أو فى الخارج ، كما ٌجوز لها أن ،  سبك لٌدها برلم   على تحمٌك ؼرضها فً مصر 

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

 ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو : -الوالء إلدارة الصٌدلٌات  -  98

 إلامه و إدارة وتشؽٌل تؤجٌر الصٌدلٌات  -1

 زٌع األدوٌة البشرٌة و البٌطرٌة و مستحضرات التجمٌل و المبٌدات الحشرٌة .بٌع و تو -2

 تصنٌع األدوٌة لدي الؽٌر . -3

 توزٌع األدوٌة و االمستلزمات الطبٌة و مستلزمات الصٌدلٌات و مستحضرات التجمٌل .  -4



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 148 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 كز الطبٌة . تورٌد و توزٌع األدوٌة و المستلزمات الطبٌة للمستشفٌات و الصٌدلٌات و المرا -5

مع مراعاة أحكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة و بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسةهذه األنشطة ،  سبك لٌدها 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191324وفً تارٌخ  11136برلم   

 شركة ذات مسئولٌة محدودة ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو :  PREMIUMبرٌمٌام لتجارة المواد الؽذائٌة  -  99

  

 عموم التجارة  و التصدٌر ) فى حدود المسموح به لانونا (  -1

 التوكٌبلت التجارٌة . -2

 تورٌد وتوزٌع وتسوٌك جمٌع المنتجات الؽذائٌة باختبلؾ انواعها . -3

 سواء كانت مجمدات او منتجات صناعٌة اخرى مرالبة جودة تصنٌع جمٌع المنتجات الؽذائٌة -4

تؤجٌر خطوط انتاج لتصنٌع المواد الؽذائٌة لدى الؽٌر سواء كانت خضروات و فواكه مجمدة او ؼٌرها من الصاناعات  -5

 الؽذائٌة االخرى .

وفً تارٌخ  7111م   تمدٌم الدعم الفنى والتمنى واالستشارات فى مجال الجودة لجمٌع التخصصات سواء ،  سبك لٌدها برل -6

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191325

شركة ذات مسئولٌة محدودة ، ذات مسئولٌة محدودة  او تشترٌها او تلحمها بها  PREMIUMبرٌمٌام لتجارة المواد الؽذائٌة  -  111

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  7111لم   وذلن طبما الحكام المانون والئحته  التنفٌذٌة . ،  سبك لٌدها بر

 التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

شركة ذات مسئولٌة محدودة ، ذات مسئولٌة محدودة  كانت شركات لائمة  PREMIUMبرٌمٌام لتجارة المواد الؽذائٌة  -  111

 بالفعل او مازالت تحت االنشاء .

 حاصبلت الزراعٌة والمواد الؽذائٌة والمتتجات الصناعٌة النمل المبرد او المجمد للبضائع وال -7

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌض البلزمة لممارسة هذه االنشطة . 

ٌهة بؤعمالها او وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شب 

 7111التى تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج  كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191325وفً تارٌخ 

 دة  ؼرض الشركة هو :الجابر جروب لبلستثمار العمارى ، ذات مسئولٌة محدو -  112

 المماوالت العمومٌة. -1

 عموم التصدٌر فً ) حدود المسموح به لانونٌا (  -2

 التوكٌبلت التجارٌة. -3

 -أستصبلح وأستزراع االراضى البور والصحراوٌة أو أحداهما : -4

 أستصبلح وتجهٌز األراضى بالمرافك األساسٌة التى تجعلها لابلة لؤلستزراع. ( )ت

 أستزراع األراضى المستصلحة. ( )ث

 التورٌدات العمومٌة. -5



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 149 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التسوٌك العمارى. -6

 أعمال مماوالت وتورٌد وصٌانة وإدارة أنظمة الطالة المتجددة. -7

 إلامة وتشؽٌل وإدارة مركز خدمة السٌارات وصٌاناتها. -8

 , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة تم تعدٌل النشاط21191326وفً تارٌخ  7175إلامة ،  سبك لٌدها برلم    -9

 الجابر جروب لبلستثمار ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو : -  113

 المماوالت العمومٌة. -1

 عموم التصدٌر فً ) حدود المسموح به لانونٌا (  -2

 التوكٌبلت التجارٌة. -3

 -أستصبلح وأستزراع االراضى البور والصحراوٌة أو أحداهما : -4

 أستصبلح وتجهٌز األراضى بالمرافك األساسٌة التى تجعلها لابلة لؤلستزراع. ( )ت

 أستزراع األراضى المستصلحة. ( )ث

 التورٌدات العمومٌة. -5

 التسوٌك العمارى. -6

 أعمال مماوالت وتورٌد وصٌانة وإدارة أنظمة الطالة المتجددة. -7

 اناتها.إلامة وتشؽٌل وإدارة مركز خدمة السٌارات وصٌ -8

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191326وفً تارٌخ  7175إلامة ،  سبك لٌدها برلم    -9

 الجابر جروب لبلستثمار العمارى ، ذات مسئولٌة محدودة  وتشؽٌل مركز تدرٌب إلعداد الكوادر البشرٌة . -  114

 عة والؽٌر مطبوعة ومواد التؽلٌؾ وتصنٌعها لدى الؽٌر.إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األكٌاس المطبو -11

 إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الببلستٌكٌة وتصنٌعها لدى الؽٌر -11

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌة ومنتجات االلبان وتصنٌعها لدى الؽٌر. -12

 دى الؽٌر.الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المبلبس الجاهزة وتصنٌعها ل -13

إنشاء وتشؽٌل وادارة المرى والفنادق والمنشآت السٌاحٌة والمطاعم والكافترٌات والموالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم     -14

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191326وفً تارٌخ  7175

 ٌل مركز تدرٌب إلعداد الكوادر البشرٌة .الجابر جروب لبلستثمار ، ذات مسئولٌة محدودة  وتشؽ -  115

 إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األكٌاس المطبوعة والؽٌر مطبوعة ومواد التؽلٌؾ وتصنٌعها لدى الؽٌر. -11

 إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الببلستٌكٌة وتصنٌعها لدى الؽٌر -11

 اللبان وتصنٌعها لدى الؽٌر.الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌة ومنتجات ا -12

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المبلبس الجاهزة وتصنٌعها لدى الؽٌر. -13



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 150 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

إنشاء وتشؽٌل وادارة المرى والفنادق والمنشآت السٌاحٌة والمطاعم والكافترٌات والموالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم     -14

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191326وفً تارٌخ  7175

 عدا الفنادق العائمة(الجابر جروب لبلستثمار العمارى ، ذات مسئولٌة محدودة  )فٌما  -  116

 تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم .   -15

 تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو التفرٌخ  أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم .   -16

 سمكٌة. إلامة المزارع ال  -17

 تصمٌم وانشاء وادارة وتشؽٌل وصٌانة محطات تنمٌة وتحلٌة وضخ المٌاه. -18

 إنشاء وادارة وتشؽٌل المدارس )فٌما الٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوي(. -19

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  7175إنشاء وادارة وتشؽٌل الحضانات ودور ،  سبك لٌدها برلم    -21

 ر:  ذات مسئولٌة محدودةالتؤشٌ

 الجابر جروب لبلستثمار ، ذات مسئولٌة محدودة  )فٌما عدا الفنادق العائمة( -  117

 تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم .   -15

 لسبلالت أو التفرٌخ  أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم . تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج ا  -16

 إلامة المزارع السمكٌة.   -17

 تصمٌم وانشاء وادارة وتشؽٌل وصٌانة محطات تنمٌة وتحلٌة وضخ المٌاه. -18

 إنشاء وادارة وتشؽٌل المدارس )فٌما الٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوي(. -19

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  7175نات ودور ،  سبك لٌدها برلم   إنشاء وادارة وتشؽٌل الحضا -21

 التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

 الجابر جروب لبلستثمار العمارى ، ذات مسئولٌة محدودة  الرعاٌة. -  118

 التورٌدات البحرٌة. -21

ؽذائٌة الجاهزه والمشروبات "عدا الكحول والخمور إلامة وتشؽٌل وادارة منافذ بٌع لتمدٌم جمٌع أنواع الوجبات ال -22

 بؤنواعها".

 عموم التجارة والتوزٌع. -23

 التجارة والتسوٌك االلكترونى. -24

 تصمٌم وتشؽٌل وإدارة الموالع والبرمجٌات االلكترونٌة -25

  

زمة لممارسه هذه االنشطة , وٌجوز مع مراعاة إحكام الموانٌن و اللوائح والمرارات السارٌة , وبشرط استصدار التراخٌص البل 

تم 21191326وفً تارٌخ  7175للشركة  أن تكون لها مصلحه أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

 الجابر جروب لبلستثمار ، ذات مسئولٌة محدودة  الرعاٌة. -  119



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 151 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 لتورٌدات البحرٌة.ا -21

إلامة وتشؽٌل وادارة منافذ بٌع لتمدٌم جمٌع أنواع الوجبات الؽذائٌة الجاهزه والمشروبات "عدا الكحول والخمور  -22

 بؤنواعها".

 عموم التجارة والتوزٌع. -23

 التجارة والتسوٌك االلكترونى. -24

 تصمٌم وتشؽٌل وإدارة الموالع والبرمجٌات االلكترونٌة -25

  

ع مراعاة إحكام الموانٌن و اللوائح والمرارات السارٌة , وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسه هذه االنشطة , وٌجوز م 

تم 21191326وفً تارٌخ  7175للشركة  أن تكون لها مصلحه أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات ،  سبك لٌدها برلم   

 مسئولٌة محدودةتعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات 

الجابر جروب لبلستثمار العمارى ، ذات مسئولٌة محدودة  و ؼٌرها التً تزاول إعماال شبٌهه بؤعمالها أو التً لد تعاونها  -  111

علً تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج , كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها . وذلن طبما ألحكام 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة 21191326وفً تارٌخ  7175التنفٌذٌة . ،  سبك لٌدها برلم   المانون و الئحته 

 محدودة

الجابر جروب لبلستثمار ، ذات مسئولٌة محدودة  و ؼٌرها التً تزاول إعماال شبٌهه بؤعمالها أو التً لد تعاونها علً  -  111

ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها . وذلن طبما ألحكام تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج , كما 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة 21191326وفً تارٌخ  7175المانون و الئحته التنفٌذٌة . ،  سبك لٌدها برلم   

 محدودة

 ؼرض الشركة هو :  وٌنفست للتنمٌة واالستثمار ش.م.م ، شركة مساهمة -  112

 ــ عموم اإلستٌراد والتصدٌر والتجارة والتوكٌبلت التجارٌة  . 1

 ــ العمل فى كافة مجاالت اإلستثمارات العمارٌة والبناء واإلسكان والتعمٌر لحساب الشركة وللؽٌروعلى األخص ماٌلى: 2

 أ ــ شراء وبٌع األراضى وتمسٌمها وبناءها وإستؽبللها .    

 شاء المرى السٌاحٌة وبٌع وتؤجٌر وحداتها . ب ــ ان   

 ج ـــ تنفٌذ أعمال المماوالت المتكاملة فى كافة مجاالت اإلسكان والبناء والتشٌٌد .    

تم 21191326وفً تارٌخ  4297ــ تجارة كل ماتحتاج إلٌه الشركة من مستلزمات إنتاج ومواد بناء وآالت ،  سبك لٌدها برلم   3

 صؾ التؤشٌر:  شركة مساهمةتعدٌل النشاط , و

 وٌنفست للتنمٌة واالستثمار ش.م.م ، شركة مساهمة  ولطع ؼٌار .  -  113

 ــ إدارة وتنفٌذ المشروعات وتؤهٌل وهٌكلة المشروعات من الناحٌة اإلدارٌة  . 4

 ــ تمدٌم اإلستشارات بمختلؾ أنواعها . 5

 نولوجٌة والتسوٌمٌة والمالٌة واإلدارٌة للمشروعات .ــ إعداد دراسات الجدوى اإللتصادٌة والهندسٌة والتك6

 ــ التروٌج للمشروعات واألعمال البلزمة لنمل وتسوٌك المنتجات  . 7

 ــ الوساطة التجارٌة  . 8



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 152 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ل تم تعد21191326ٌوفً تارٌخ  4297ــ الدعاٌة واالعبلن بكافة الوسائل الممروءة والمسموعة والمرئٌة  . ،  سبك لٌدها برلم    9

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

وٌنفست للتنمٌة واالستثمار ش.م.م ، شركة مساهمة  وكل ماسبك فٌما عدا اإلستشارات المانونٌة واإلستشارات والدراسات  -  114

ركات العاملة فى مجال المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واإلستحواذ، واإلستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الش

 ( من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة .27األوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة )

 مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة.

وفً تارٌخ  4297وجه من الوجوه مع الشـــركـــــات ،  سبك لٌدها برلم    وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن باى

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191326

وٌنفست للتنمٌة واالستثمار ش.م.م ، شركة مساهمة  وؼـــٌرهــا التى تزاول أعمــــــــــاالشبٌهة بؤعمالها أو التى لد تعاونها  -  115

ك ؼرضها فى مصـــر أو فـــــى الخـــــارج ، كمــــا ٌجـــوز لها أن تندمج فى الهٌئــــــات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها على تحمٌ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  4297بها وذلن طبما ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة. ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  شركة مساهمة

شركة آل وفا ألستصبلح واستزراع األراضى والتورٌدات العامة ) ش . ذ . م .م( ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة  -  116

 استصبلح واستزراع األراضى ) وذلن اكثر من الؾ فدان وألل من عشرٌن ألؾ فدان (. - 1هو : 

 التورٌدات العامة واألستٌراد والتصدٌر . -2

 .المماوالت العامة  - 3

 استؽبلل المحاجر والمناجم . -4

 2118لسنة  356ولرار السٌد رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس مجلس الوزراء رلم 

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة , وٌجوز للشركة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191326وفً تارٌخ  3736تكون لها مصلحة أو تشترن بؤى وجه ،  سبك لٌدها برلم    أن

 ذات مسئولٌة محدودة

 1اوالد وفا لبلستصبلح واستزراع االراضى والتورٌدات العامة )ش.ذ.م.م( ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو :  -  117

 ع األراضى ) وذلن اكثر من الؾ فدان وألل من عشرٌن ألؾ فدان (.استصبلح واستزرا -

 التورٌدات العامة واألستٌراد والتصدٌر . -2

 المماوالت العامة . - 3

 استؽبلل المحاجر والمناجم . -4

 2118لسنة  356ولرار السٌد رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس مجلس الوزراء رلم 

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة , وٌجوز للشركة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191326وفً تارٌخ  3736،  سبك لٌدها برلم    أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤى وجه

 ذات مسئولٌة محدودة

شركة آل وفا ألستصبلح واستزراع األراضى والتورٌدات العامة ) ش . ذ . م .م( ، ذات مسئولٌة محدودة  من الوجوه مع  -  118

أو التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر أو الخارج كما ٌجوز لها أن  الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهه بؤعمالها

وفً  3736تندمج فى الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة. ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191326تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 153 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

اوالد وفا لبلستصبلح واستزراع االراضى والتورٌدات العامة )ش.ذ.م.م( ، ذات مسئولٌة محدودة  من الوجوه مع الشركات  -  119

وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهه بؤعمالها أو التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر أو الخارج كما ٌجوز لها أن تندمج فى 

وفً تارٌخ  3736ٌها أو تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة. ،  سبك لٌدها برلم   الهٌئات السالفة أو تشتر

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191326

 هانً جابر ابو زٌد و شركاه ، توصٌة بسٌطة  إلامة وتشؽٌل مصنع : -  121

 سائلة وبودرة.  NPK لخلط وتعبئة أسمدة مركبة -أ      

 لخلط وتعبئة أسمدة ورلٌة ومخلبٌة سائلة وبودرة ومبٌدات زراعٌة بودرة وسائلة  . -ب       

 ـ  استصبلح واستزراع االراضً البور والصحراوٌة او احداهما: 2

 استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع. -أ      

 زراع االراضى المستصلحة : است-ب       

فدان وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الؼراض االستصبلح 21111وذلن كلة فً حدود الل من 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191327وفً تارٌخ  11122واالستزراع ، ،  سبك لٌدها برلم   

 ، توصٌة بسٌطة  إلامة وتشؽٌل مصنع : هانً جابر ابو زٌد وشركاه -  121

 سائلة وبودرة.  NPKلخلط وتعبئة أسمدة مركبة  -أ      

 لخلط وتعبئة أسمدة ورلٌة ومخلبٌة سائلة وبودرة ومبٌدات زراعٌة بودرة وسائلة  . -ب       

 ـ  استصبلح واستزراع االراضً البور والصحراوٌة او احداهما: 2

 االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع. استصبلح وتجهٌز -أ      

 استزراع االراضى المستصلحة : -ب       

فدان وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الؼراض االستصبلح 21111وذلن كلة فً حدود الل من 

 ل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعد21191327ٌوفً تارٌخ  11122واالستزراع ، ،  سبك لٌدها برلم   

 هانً جابر ابو زٌد و شركاه ، توصٌة بسٌطة  وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فً االستزراع  ولٌس الرى بطرٌك الؽمر. -  122

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

 مناطك شبة جزٌرة سٌناء وحبلٌب وشبلتٌن  

 عموم االستٌراد والتصدٌر فً حدود المسموح بة لانونا  - 3

 فً شان سجل المستوردٌن وتعدٌبلته  1982لسنة 121باحكام المانون رلم  -مع التزام الشركة بما ٌلً: -

 انتاج مبٌدات الصحة العامة . -4

تم تعدٌل النشاط 21191327وفً تارٌخ  11122والمخصبات الزراعٌة ،  سبك لٌدها برلم    تجارة وتوزٌع االسمدة و المبٌدات -5

 , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

 هانً جابر ابو زٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فً االستزراع  ولٌس الرى بطرٌك الؽمر. -  123

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

 مناطك شبة جزٌرة سٌناء وحبلٌب وشبلتٌن  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 154 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 عموم االستٌراد والتصدٌر فً حدود المسموح بة لانونا  - 3

 ته فً شان سجل المستوردٌن وتعدٌبل 1982لسنة 121باحكام المانون رلم  -مع التزام الشركة بما ٌلً: -

 انتاج مبٌدات الصحة العامة . -4

تم تعدٌل النشاط 21191327وفً تارٌخ  11122تجارة وتوزٌع االسمدة و المبٌدات والمخصبات الزراعٌة ،  سبك لٌدها برلم    -5

 , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

 هانً جابر ابو زٌد و شركاه ، توصٌة بسٌطة  ومبٌدات الصحة العامة. -  124

 بافراد حسابات مالٌة ومركز مالً منفصل ومستمل لكل نشاط علً حدة وفما لمواعد المحاسبة المصرٌة . -

مع مراعات احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلً الشركة الحصول علً كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة ،  سبك لٌدها  

 شاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل الن21191327وفً تارٌخ  11122برلم   

 هانً جابر ابو زٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  ومبٌدات الصحة العامة. -  125

 بافراد حسابات مالٌة ومركز مالً منفصل ومستمل لكل نشاط علً حدة وفما لمواعد المحاسبة المصرٌة . -

ركة الحصول علً كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة ،  سبك لٌدها مع مراعات احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلً الش 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191327وفً تارٌخ  11122برلم   

الوكالة المبلحٌة للسفن  -1. ، شركة مساهمة   B.SH.Kبى اس أتش كً للوكاله المبلحٌه والتجارة لوجستٌن ش.م.م  -  126

 ا وأنواعها.بجمٌع حموالته

 إدارة وتشؽٌل وتملن وإستئجار السفن بجمٌع حموالتها وأنواعها. -2

 النمل البحري للبضائع. -3

 خدمات تداول الحاوٌات. -4

 الوساطة البحرٌة وكافة أعمال ربط البضائع والسفن بجمٌع حمبلتها. -5

 أعمال التطمٌم البحري للسفن. -6

ة )فٌما عدا اإلستشارات المانونٌة، واإلستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة تمدٌم اإلستشارات البحرٌة والمبلحٌ -7

تم 21191327وفً تارٌخ  11134زٌادة رأس المال واإلستحواذ، واإلستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

. ، شركة مساهمة  ألنشطة الشركات العاملة فى  B.SH.Kللوكاله المبلحٌه والتجارة لوجستٌن ش.م.م  بى اس أتش كً -  127

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

 المٌام بؤعمال الشحن والتفرٌػ لجمٌع أنواع البضائع لجمٌع أنواع السفن. -8

 التخلٌص الجمركً لمطع ؼٌار السفن. -9

 خدمات تموٌن السفن. -11

 التورٌدات العمومٌة. -11



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 155 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الوكٌل التجاري للشركة كراوفورد األمرٌكٌة فى حدود ؼرض الشركة وكذلن إجراء معاٌنات وفحص السفن والماطرات  -12

وفً تارٌخ  11134حرٌة ،  سبك لٌدها برلم   واألرصفة البحرٌة بجمٌع أنواعها داخل حمول البترول البحرٌة والموانً الب

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191327

. ، شركة مساهمة  وإصدار شهادات الصبلحٌة لها  B.SH.Kبى اس أتش كً للوكاله المبلحٌه والتجارة لوجستٌن ش.م.م  -  128

 لئلستثمار والمناطك الحرة.فٌما عدا شبة جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة العامة 

 مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة.

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

ها على تحمٌك ؼرضها فى مصر أو فى الخارج، كما ٌجوز لها أن تندمج فى الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن لد تعاون

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191327وفً تارٌخ  11134طبماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة. ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة مساهمة

 ـــــــ  ـــــــــــــــ  

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ  12493، سبك لٌدها برلم    M Plus. Architects - Partners L L Cام بلس للتصمٌمات المعمارٌة  -  1

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: ذات مسئولٌة محدودة21191317

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: سلٌت اربٌا  11381ذات مسئولٌة محدودة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191313تارٌخ : ،  فى   -  1

 شركة ذات مسئولٌة محدودة   Sellit arabiaلبلستشارات التسوٌمٌة 

: شركة نبٌل محمود الى 11819شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191313،  فى تارٌخ :   -  2

 صابونً وشرٌكة شركة تضامن

الى: بٌرامٌدز العمارٌة )  12497شركة مساهمة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191315،  فى تارٌخ :   -  3

 ش.م .م(  شركة مساهمة مإسسة وفما الحكام المانون

الى: هنداوي السٌد هنداوي  9885شٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التؤ  21191316،  فى تارٌخ :   -  4

 حسام الدٌن وشركاه ) شركة توصٌة بسٌطة (



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 156 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الى: ام بلس  12493ذات مسئولٌة محدودة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191317،  فى تارٌخ :   -  5

 M Plus. Architects - Partners L L Cللتصمٌمات المعمارٌة 

الى: احمد شعبان جبلل  11741توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191317،  فى تارٌخ :   -  6

 الصٌاد وشركاه شركة توصٌة بسٌطة

ى: تؽٌر اسم الشركة ال 9691ذات مسئولٌة محدودة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191311،  فى تارٌخ :   -  7

 من مستشفى وٌنجت التخصصى ش.ذ.م.م الى مستشفى وٌنجت الملكى )ش.ذ.م.م(

الى: ولٌد السباعً السباعً  11611شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191311،  فى تارٌخ :   -  8

 طلبة وشرٌكه

الى: الٌسر للخدمات  4487حدودة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم ذات مسئولٌة م  21191312،  فى تارٌخ :   -  9

 Alyousr for environmental servicesالبٌئٌة  

الى: شركة فور اتش  4173شركة مساهمة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191313،  فى تارٌخ :   -  11

 شركة مساهمة 4Hالتجارٌة للمماوالت العمومٌة والتوكٌبلت 

الى: سٌؾ االسبلم دمحم  12262توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191313،  فى تارٌخ :   -  11

 محمود وشرٌكٌه

وٌمات الى: شركة الس 3633شركة مساهمة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191314،  فى تارٌخ :   -  12

 العربٌة للمنشآت السٌاحٌة شركة مساهمة

الى: احمد عبد الحمٌد دمحم  1661توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191317،  فى تارٌخ :   -  13

 أبو شحاته وشركائه

الى: اندماج بٌن شركة دلتا  242دة برلم شركة مساهمة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌ  21191318،  فى تارٌخ :   -  14

مصر لبلستثمار الداجنى ش.م.م)شركة دامجة( وشركة اسامه انس عبد الخبٌر وشرٌكتة وسمتها التجارٌة دلتا مصر المهات 

 الدواجن) شركة مندمجة(

الى: حسٌن أبراهٌم حسٌن  11751توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191319،  فى تارٌخ :   -  15

 فهمً وشركاه

الى: شركة إما  167359شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191321،  فى تارٌخ :   -  16

 األسكندرٌة لخدمات الهٌدرولٌن شركة توصٌة بسٌطة )أشرؾ محمود دمحم حسٌن وشركاه(

الى: الجامعة  12181سئولٌة محدودة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم ذات م  21191321،  فى تارٌخ :   -  17

 المصرٌة االردنٌة .)ش.ذ.م.م(

الى: أسم الشركة هو :  11119شركة مساهمة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191325،  فى تارٌخ :   -  18

 سة وفماً ألحكام المانون المصريمركز نوفا الطبً للجلدٌة شركة مساهمة مإس

الى: الجابر جروب  7175ذات مسئولٌة محدودة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191326،  فى تارٌخ :   -  19

 لبلستثمار

ى: شركة آل وفا ال 3736ذات مسئولٌة محدودة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191326،  فى تارٌخ :   -  21

 ألستصبلح واستزراع األراضى والتورٌدات العامة ) ش . ذ . م .م(

الى: هانً جابر ابو زٌد  11122توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191327،  فى تارٌخ :   -  21

 وشركاه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 157 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

اسامه السٌد دمحم ابو الوفا الؽنٌمى التفتازانى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثبل عن الهٌئه المصرٌه العامه للبترول بدال  -  1

 1619برلم       21191313من السٌد المحاسب /ٌاسر دمحم فاروق ، تارٌخ : 

نٌمى التفتازانى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثبل عن الهٌئه المصرٌه العامه للبترول بدال اسامه السٌد دمحم ابو الوفا الؽ -  2

 1619برلم       21191313من السٌد المحاسب /ٌاسر دمحم فاروق ، تارٌخ : 

لمصرٌه العامه للبترول بدال اسامه السٌد دمحم ابو الوفا الؽنٌمى التفتازانى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثبل عن الهٌئه ا -  3

 1619برلم       21191313من السٌد المحاسب /ٌاسر دمحم فاروق ، تارٌخ : 

برلم       21191313اشرؾ محمود فهمً دمحم المصري  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  4

1265 

 1265برلم       21191313جلس ادارة  استماله ، تارٌخ : عمر اشرؾ محمود فهمى  شركة مساهمة  عضو م -  5

 1265برلم       21191313اشرؾ خطاب فهٌم خطاب  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  استماله ، تارٌخ :  -  6

 1265 برلم      21191313دمحم ابراهٌم محمود ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  7

    21191313اسراء اشرؾ محمود فهمى دمحم المصرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  استماله ، تارٌخ :  -  8

 1265برلم   

اشرؾ محمود فهمً دمحم المصري  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  )اعاده تشكٌل مجلس االداره اعتبارا  -  9

برلم       21191313سنوات بنفس االختصاصات المدرجه بالسجل التجارى للشركه دون تؽٌٌر( ، تارٌخ :  3لمده  2116/7/11من 

1265 

لمده  2116/7/11عمر اشرؾ محمود فهمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )اعاده تشكٌل مجلس االداره اعتبارا من  -  11

 1265برلم       21191313كه دون تؽٌٌر( ، تارٌخ : سنوات بنفس االختصاصات المدرجه بالسجل التجارى للشر 3

اشرؾ خطاب فهٌم خطاب  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  )اعاده تشكٌل مجلس االداره اعتبارا من  -  11

  برلم     21191313سنوات بنفس االختصاصات المدرجه بالسجل التجارى للشركه دون تؽٌٌر( ، تارٌخ :  3لمده  2116/7/11

1265 

لمده  2116/7/11دمحم ابراهٌم محمود ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )اعاده تشكٌل مجلس االداره اعتبارا من  -  12

 1265برلم       21191313سنوات بنفس االختصاصات المدرجه بالسجل التجارى للشركه دون تؽٌٌر( ، تارٌخ :  3

مصرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  )اعاده تشكٌل مجلس االداره اسراء اشرؾ محمود فهمى دمحم ال -  13

    21191313سنوات بنفس االختصاصات المدرجه بالسجل التجارى للشركه دون تؽٌٌر( ، تارٌخ :  3لمده  2116/7/11اعتبارا من 

 1265برلم   

-ارة وعضو منتدب  للشئون االدارٌه وتدبٌر االحتٌاجاتاشرؾ محمود فهمً دمحم المصري  شركة مساهمة  رئٌس مجلس اد -  14

ٌملن حك االداره والتولٌع منفردا على عمود الشراء على اختبلؾ انواعها واستئجار المنموالت وؼٌرها باسم ولحساب الشركه 

لصادرة من الشركة ، والؼراض الشركه. كما ٌملن منفردا حك المعامبلت مع البنون والسحب و االٌداع والتولٌع على الشٌكات ا

 1265برلم       21191313تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 158 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ٌملن حك االداره -عمر اشرؾ محمود فهمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون االدارٌه وتدبٌر االحتٌاجات -  15

ؼراض الشركه. كما والتولٌع منفردا على عمود الشراء على اختبلؾ انواعها واستئجار المنموالت وؼٌرها باسم ولحساب الشركه وال

    21191313ٌملن منفردا حك المعامبلت مع البنون والسحب و االٌداع والتولٌع على الشٌكات الصادرة من الشركة ، تارٌخ : 

 1265برلم   

ٌملن حك -اشرؾ خطاب فهٌم خطاب  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  للشئون االدارٌه وتدبٌر االحتٌاجات -  16

والتولٌع منفردا على عمود الشراء على اختبلؾ انواعها واستئجار المنموالت وؼٌرها باسم ولحساب الشركه والؼراض االداره 

الشركه. كما ٌملن منفردا حك المعامبلت مع البنون والسحب و االٌداع والتولٌع على الشٌكات الصادرة من الشركة ، تارٌخ : 

 1265برلم       21191313

ٌملن حك االداره -هٌم محمود ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون االدارٌه وتدبٌر االحتٌاجاتدمحم ابرا -  17

والتولٌع منفردا على عمود الشراء على اختبلؾ انواعها واستئجار المنموالت وؼٌرها باسم ولحساب الشركه والؼراض الشركه. كما 

    21191313و االٌداع والتولٌع على الشٌكات الصادرة من الشركة ، تارٌخ : ٌملن منفردا حك المعامبلت مع البنون والسحب 

 1265برلم   

اسراء اشرؾ محمود فهمى دمحم المصرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  للشئون االدارٌه وتدبٌر  -  18

انواعها واستئجار المنموالت وؼٌرها باسم ولحساب ٌملن حك االداره والتولٌع منفردا على عمود الشراء على اختبلؾ -االحتٌاجات

الشركه والؼراض الشركه. كما ٌملن منفردا حك المعامبلت مع البنون والسحب و االٌداع والتولٌع على الشٌكات الصادرة من 

 1265برلم       21191313الشركة ، تارٌخ : 

    21191313مارة الفٌتورى أش ادمون فرمون ، تارٌخ : دمحم محمود حسن دمحم المصرى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ع -  19

 12298برلم   

برلم       21191313فاطمة عنتر فوزى صادق  شركة مساهمة  مدٌر فرع  عمارة الفٌتورى أش ادمون فرمون ، تارٌخ :  -  21

12298 

برلم       21191313ش ادمون فرمون ، تارٌخ : امٌنه دمحم ابو الؽٌط دمحم سعد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  عمارة الفٌتورى أ -  21

12298 

برلم       21191313دمحم محمود حسن دمحم المصرى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  عمارة بانوراما السٌوؾ ، تارٌخ :  -  22

12298 

 12298برلم       21191313فاطمة عنتر فوزى صادق  شركة مساهمة  مدٌر فرع  عمارة بانوراما السٌوؾ ، تارٌخ :  -  23

 12298برلم       21191313امٌنه دمحم ابو الؽٌط دمحم سعد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  عمارة بانوراما السٌوؾ ، تارٌخ :  -  24

برلم       21191313شارع اسكندر ابراهٌم ، تارٌخ :  9دمحم محمود حسن دمحم المصرى  شركة مساهمة  مدٌر فرع   -  25

12298 

 12298برلم       21191313شارع اسكندر ابراهٌم ، تارٌخ :  9فاطمة عنتر فوزى صادق  شركة مساهمة  مدٌر فرع   -  26

 12298برلم       21191313شارع اسكندر ابراهٌم ، تارٌخ :  9امٌنه دمحم ابو الؽٌط دمحم سعد  شركة مساهمة  مدٌر فرع   -  27

وتحدٌد اختصاصاته :  2118-9-1شركة مساهمة  مدٌر  للشركة لمدة ثبلث سنوات اعتبارا من   اٌمن ؼرٌب دمحم عبد السبلم -  28

ٌكون سٌادتة مسئول مسئولٌة كاملة عن االدارة العامة بالشركة واالشراؾ والتنسٌك ومراجعة العمل  باالدارات المختلفة فٌما ٌحمك 

تصال بعمبلء الشركة مباشرة بعد التنسٌك باالدارات االخرى اهداؾ واؼراض الشركة بالكفاة المرجوة  وكذلن الحك فى اال

والمساعدة على سداد مستحمات الشركة لدٌهم لتحمٌك السٌوله االزمة لتنفٌذ مشروعات الشركة بسهوله وٌسر وتزلٌل جمٌع العمبات 

 1265برلم       21191313فى مجال التعامل مع العمبلء عموما لتحمٌك رضائهم الكامل ، تارٌخ : 

 اكرم مصطفً رمضان -  29



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 159 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 11691برلم       21191313االعرج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ : 

 اكرم مصطفً رمضان -  31

 11691برلم       21191313االعرج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ : 

 انور )صدر الدٌن( سعد -  31

 11691برلم       21191313همة  رئٌس مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ : الدٌن سعد  شركة مسا

 انور )صدر الدٌن( سعد -  32

 11691برلم       21191313الدٌن سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ : 

 مصطفً هاشم دمحم -  33

 11691برلم       21191313المسٌري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  

 مصطفً هاشم دمحم -  34

 11691برلم       21191313المسٌري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  

 اكرم مصطفً رمضان -  35

الدارة  االعرج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌكون حك االدارة والتولٌع عن الشركة بتولٌع مزدوج   لكل من رئٌس مجلس ا

و اي عضو مجلس االدارة مجتمعٌن ولهما تمثٌل الشركة فى عبللتها مع الؽٌر و لهما فى هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل باسمها 

و اجراء كافة العمود و المعامبلت الداخلة ضمن ؼرض الشركة كما لهما الحك فى تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة و ؼٌر 

ولٌع امام كافة الجهات الرسمٌة و التولٌع امام البنون من فتح و ؼلك حسابات و اجراء التعالدات و شراء وبٌع الحكومٌة و الت

 11691برلم       21191313االصول الثابته و المنمولة ، تارٌخ : 

 اكرم مصطفً رمضان -  36

ة بتولٌع مزدوج   لكل من رئٌس مجلس االدارة  االعرج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌكون حك االدارة والتولٌع عن الشرك

و اي عضو مجلس االدارة مجتمعٌن ولهما تمثٌل الشركة فى عبللتها مع الؽٌر و لهما فى هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل باسمها 

لجهات الحكومٌة و ؼٌر و اجراء كافة العمود و المعامبلت الداخلة ضمن ؼرض الشركة كما لهما الحك فى تمثٌل الشركة امام كافة ا

الحكومٌة و التولٌع امام كافة الجهات الرسمٌة و التولٌع امام البنون من فتح و ؼلك حسابات و اجراء التعالدات و شراء وبٌع 

 11691برلم       21191313االصول الثابته و المنمولة ، تارٌخ : 

 انور )صدر الدٌن( سعد -  37

لس ادارة  ٌكون حك االدارة والتولٌع عن الشركة بتولٌع مزدوج   لكل من رئٌس مجلس الدٌن سعد  شركة مساهمة  رئٌس مج

االدارة  و اي عضو مجلس االدارة مجتمعٌن ولهما تمثٌل الشركة فى عبللتها مع الؽٌر و لهما فى هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل 

ة كما لهما الحك فى تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة باسمها و اجراء كافة العمود و المعامبلت الداخلة ضمن ؼرض الشرك

و ؼٌر الحكومٌة و التولٌع امام كافة الجهات الرسمٌة و التولٌع امام البنون من فتح و ؼلك حسابات و اجراء التعالدات و شراء وبٌع 

 11691برلم       21191313االصول الثابته و المنمولة ، تارٌخ : 

 الدٌن( سعد انور )صدر -  38

الدٌن سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌكون حك االدارة والتولٌع عن الشركة بتولٌع مزدوج   لكل من رئٌس مجلس 

االدارة  و اي عضو مجلس االدارة مجتمعٌن ولهما تمثٌل الشركة فى عبللتها مع الؽٌر و لهما فى هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل 

فة العمود و المعامبلت الداخلة ضمن ؼرض الشركة كما لهما الحك فى تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة باسمها و اجراء كا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 160 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

و ؼٌر الحكومٌة و التولٌع امام كافة الجهات الرسمٌة و التولٌع امام البنون من فتح و ؼلك حسابات و اجراء التعالدات و شراء وبٌع 

 11691برلم       21191313:  االصول الثابته و المنمولة ، تارٌخ

 مصطفً هاشم دمحم -  39

المسٌري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌكون حك االدارة والتولٌع عن الشركة بتولٌع مزدوج   لكل من رئٌس مجلس  

سع السلطات للتعامل االدارة  و اي عضو مجلس االدارة مجتمعٌن ولهما تمثٌل الشركة فى عبللتها مع الؽٌر و لهما فى هذا الصدد او

باسمها و اجراء كافة العمود و المعامبلت الداخلة ضمن ؼرض الشركة كما لهما الحك فى تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة 

ٌع و ؼٌر الحكومٌة و التولٌع امام كافة الجهات الرسمٌة و التولٌع امام البنون من فتح و ؼلك حسابات و اجراء التعالدات و شراء وب

 11691برلم       21191313االصول الثابته و المنمولة ، تارٌخ : 

 مصطفً هاشم دمحم -  41

المسٌري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌكون حك االدارة والتولٌع عن الشركة بتولٌع مزدوج   لكل من رئٌس مجلس  

لتها مع الؽٌر و لهما فى هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل االدارة  و اي عضو مجلس االدارة مجتمعٌن ولهما تمثٌل الشركة فى عبل

باسمها و اجراء كافة العمود و المعامبلت الداخلة ضمن ؼرض الشركة كما لهما الحك فى تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة 

ك حسابات و اجراء التعالدات و شراء وبٌع و ؼٌر الحكومٌة و التولٌع امام كافة الجهات الرسمٌة و التولٌع امام البنون من فتح و ؼل

 11691برلم       21191313االصول الثابته و المنمولة ، تارٌخ : 

 اكرم مصطفً رمضان -  41

االعرج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وكافة المعامبلت لبلزمة لتحمٌك ؼرض الشركة و ٌشترط ان تكون هذه التصرفات 

الشركة و تحمٌما لؽرضها و لهما الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر .) على ان ٌسبك بٌع  الصادرة منهما باسم و لصالح

 11691برلم       21191313االصول بموافمة الجمعٌة العامة لبلختصاصا ( ، تارٌخ : 

 اكرم مصطفً رمضان -  42

االعرج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وكافة المعامبلت لبلزمة لتحمٌك ؼرض الشركة و ٌشترط ان تكون هذه التصرفات 

الصادرة منهما باسم و لصالح الشركة و تحمٌما لؽرضها و لهما الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر .) على ان ٌسبك بٌع 

 11691برلم       21191313ختصاصا ( ، تارٌخ : االصول بموافمة الجمعٌة العامة لبل

 انور )صدر الدٌن( سعد -  43

الدٌن سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وكافة المعامبلت لبلزمة لتحمٌك ؼرض الشركة و ٌشترط ان تكون هذه التصرفات 

ٌر فى كل او بعض ما ذكر .) على ان ٌسبك بٌع الصادرة منهما باسم و لصالح الشركة و تحمٌما لؽرضها و لهما الحك فى توكٌل الؽ

 11691برلم       21191313االصول بموافمة الجمعٌة العامة لبلختصاصا ( ، تارٌخ : 

 انور )صدر الدٌن( سعد -  44

 الدٌن سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وكافة المعامبلت لبلزمة لتحمٌك ؼرض الشركة و ٌشترط ان تكون هذه التصرفات

الصادرة منهما باسم و لصالح الشركة و تحمٌما لؽرضها و لهما الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر .) على ان ٌسبك بٌع 

 11691برلم       21191313االصول بموافمة الجمعٌة العامة لبلختصاصا ( ، تارٌخ : 

 مصطفً هاشم دمحم -  45

كافة المعامبلت لبلزمة لتحمٌك ؼرض الشركة و ٌشترط ان تكون هذه التصرفات المسٌري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و 

الصادرة منهما باسم و لصالح الشركة و تحمٌما لؽرضها و لهما الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر .) على ان ٌسبك بٌع 

 11691برلم       21191313االصول بموافمة الجمعٌة العامة لبلختصاصا ( ، تارٌخ : 

 مصطفً هاشم دمحم -  46



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 161 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

المسٌري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وكافة المعامبلت لبلزمة لتحمٌك ؼرض الشركة و ٌشترط ان تكون هذه التصرفات  

الصادرة منهما باسم و لصالح الشركة و تحمٌما لؽرضها و لهما الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر .) على ان ٌسبك بٌع 

 11691برلم       21191313صول بموافمة الجمعٌة العامة لبلختصاصا ( ، تارٌخ : اال

مفرح دمحم ابراهٌم البلتاجى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الموافمه على اعتماد تولٌع ثانى لكل من :  -  47

لسٌد المهندس / خالد عبد الرحمن دمحم الخطٌب المشرؾ على السٌد االستاذ / عبلء الدٌن محمود دمحم محمود مدٌر عام الحاسب االلى ا

لطاع التخطٌط و السٌد االستاذ / شرٌن دمحم ابراهٌم خلٌل مدٌر ادارة التصدٌر والؽاء حك تولٌع كل من  : السٌد االستاذ / دمحم عبد 

    21191313الخرى كما هى . ، تارٌخ : المنعم دمحم الشٌخ و االستاذ / محاسن حسن ابراهٌم حسٌن مع االبماء على التولٌعات ا

 117981برلم   

رئٌس مجلس  -دمحم عبده دمحم حسن الفمً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اختصاصات السٌد / دمحم عبده دمحم حسن الفمى  -  48

 االدارة 

 عضو مجلس االدارة  -والسٌد / دمحم منصور كامل منصور 

 عضو مجلس االدارة  -والسٌده/ سمر سعٌد دمحم السٌد 

فى تمثٌل الشركة فى عبللتها مع الؽٌر ولهم فى هذا صدد اوسع سلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها ولهم الحك فى اجراء كافة 

العمود والمعامبلت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكبلء ومستخدمى الشركة وتمدٌد مرتباتهم 

 12481برلم       21191314الحك فى جمٌع العمود والمشارطات وعمود المعاوضة والصفمات ، تارٌخ : واجورهم ولهم 

دمحم عبده دمحم حسن الفمً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  التى تتعلك بمعامبلت الشركة ولهم الحك فى تمثٌل الشركة امام  -  49

االجراءات وتمثٌل الشركة امام الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات  الهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة واتمام كافة

وتمثٌل الشركة امام مصلحة الضرائب ولجان الطعن الضرٌبى والمحافظة ووزارة الحكم المحلى وشركة المٌاه وشركة الكهرباء 

خٌص للمستشفى لكافة الجهات الحكومٌة  ولرئٌس وكافة المصالح الحكومٌة ووزارة الصحة ونمابة االطباء واستخراج كافة الترا

 12481برلم       21191314مجلس االدارة المهندس  / دمحم عبدهدمحم حسن الفمى ، تارٌخ : 

دمحم عبده دمحم حسن الفمً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وعضو مجلس االدارة المهندس / دمحم منصور كامل منصور  -  51

ل مع كافة  البنون من سحب واٌداع وفتح وؼلك الحساب لجمٌع البنون مجتمعٌن والتولٌع على كافة الشٌكات لهم الحك فى التعام

مجتمعٌن و لرئٌس مجلس االدارة واعضاء مجلس االدارة مجتمعٌن فى التولٌع على عمود الرهن وااللتراض بكافة انواعها او 

اءات المانونٌة االزمة لذلن طرؾ الجهات المختصة وكذلن تولٌع فى بضمان اصول الشركة والتولٌع علٌها وكذلن اتخاذ االجر

 12481برلم       21191314صرؾ لٌمة المروض من البنون المختلفة وكذا شراء وبٌع اى اصل من اصول ، تارٌخ : 

ع باسم الشركة امام الشهر دمحم عبده دمحم حسن الفمً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الشركة سواء عمار او منمول والتولٌ -  51

العمارى فى استبلم وتسلٌم االوراق والمستندات االزمة لنمل ملكٌة االصول باسم الشركة لدى الجهات الحكومٌة والشهر العمارى  

ولهم الحك فى توكٌل اوتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماسبك ،) على ان ٌسبك بٌع االصول الشركة وموافمه الجمعٌه العامه 

 12481برلم       21191314اص ( ، تارٌخ : لبلختص

 مإمن دردٌر احمد -  52

مإمن دردٌر احمد على  رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب و له  -علً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  

و التولٌع على جمٌع حسابات و كافة الصبلحٌات و تمثٌل الشركة و التولٌع عنها  أمام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة 

 معامبلت الشركة بالبنون و له ان ٌفوض ما ٌشاء فى كل أو بعض من صبلحٌاته.

هند على احمد على عضو مجلس األدارة للشئون التجارٌة و لها كافة الصبلحٌات التعالدٌة من ابرام وفسخ العمود مع جمٌع  -2

 الخاصة.الجهات والهٌئات والمصالح والمإسسات الحكومٌة و

 11672برلم       21191314محمود دمحم احمد على  عضو مجلس االدارة ، تارٌخ :  -3



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 162 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مإمن دردٌر احمد على  رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  -هند علً احمد علً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  53

جهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و التولٌع على جمٌع حسابات و له كافة الصبلحٌات و تمثٌل الشركة و التولٌع عنها  أمام جمٌع ال

 و معامبلت الشركة بالبنون و له ان ٌفوض ما ٌشاء فى كل أو بعض من صبلحٌاته.

هند على احمد على عضو مجلس األدارة للشئون التجارٌة و لها كافة الصبلحٌات التعالدٌة من ابرام وفسخ العمود مع جمٌع  -2

 والمصالح والمإسسات الحكومٌة والخاصة.الجهات والهٌئات 

 11672برلم       21191314محمود دمحم احمد على  عضو مجلس االدارة ، تارٌخ :  -3

 محمود دمحم احمد علً -  54

مإمن دردٌر احمد على  رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب و له كافة الصبلحٌات  -رٌان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   

ٌل الشركة و التولٌع عنها  أمام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و التولٌع على جمٌع حسابات و معامبلت الشركة و تمث

 بالبنون و له ان ٌفوض ما ٌشاء فى كل أو بعض من صبلحٌاته.

م وفسخ العمود مع جمٌع هند على احمد على عضو مجلس األدارة للشئون التجارٌة و لها كافة الصبلحٌات التعالدٌة من ابرا -2

 الجهات والهٌئات والمصالح والمإسسات الحكومٌة والخاصة.

 11672برلم       21191314محمود دمحم احمد على  عضو مجلس االدارة ، تارٌخ :  -3

 مإمن دردٌر احمد -  55

علً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  للشئون المالٌة وله الحك فً التعامل على حسابات الشركة لدى البنون 

العاملة فً مصر من صرؾ واٌداع وتحوٌبلت خارجٌة وداخلٌة والتولٌع على الشٌكات والتولٌع على جمٌع معامبلت الشركة أمام 

 11672برلم       21191314رٌخ : كافة البنون العاملة داخل مصر. ، تا

هند علً احمد علً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون المالٌة وله الحك فً التعامل على حسابات الشركة لدى  -  56

البنون العاملة فً مصر من صرؾ واٌداع وتحوٌبلت خارجٌة وداخلٌة والتولٌع على الشٌكات والتولٌع على جمٌع معامبلت الشركة 

 11672برلم       21191314مام كافة البنون العاملة داخل مصر. ، تارٌخ : أ

 محمود دمحم احمد علً -  57

رٌان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون المالٌة وله الحك فً التعامل على حسابات الشركة لدى البنون العاملة فً مصر  

على الشٌكات والتولٌع على جمٌع معامبلت الشركة أمام كافة البنون العاملة  من صرؾ واٌداع وتحوٌبلت خارجٌة وداخلٌة والتولٌع

 11672برلم       21191314داخل مصر. ، تارٌخ : 

كرٌم فتحى دمحم عشماوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة منفردا و  -  58

لسلطات لتحمٌك ؼرض الشركة وله حك االلتراض والرهن من البنون وبٌع اموال الشركة المنمولة للشرٌن المتضامن كافه ا

والعمارٌة وتمرٌر كافة الحموق العٌنٌة االصلٌة والتبعٌه علٌها و للشرٌن المتضامن حك كفاله الؽٌر وحك توكٌل الؽٌر . ، تارٌخ : 

 148841برلم       21191314

اوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة منفردا و كرٌم فتحى دمحم عشم -  59

للشرٌن المتضامن كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة وله حك االلتراض والرهن من البنون وبٌع اموال الشركة المنمولة 

لٌها و للشرٌن المتضامن حك كفاله الؽٌر وحك توكٌل الؽٌر . ، تارٌخ : والعمارٌة وتمرٌر كافة الحموق العٌنٌة االصلٌة والتبعٌه ع

 148841برلم       21191314

طارق عبد الفتاح محمود نصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  61

ت البنكٌة باسم الشركة  للشرٌن المتضامن االول/ طارق عبد الفتاح نصار والتولٌع امامها وحك االلتراض والرهن وفتح الحسابا

 426برلم       21191314والشرٌن المتضامن الثانً سمر سعٌد علً حسن مجتمعٌن اومنفردٌن . ، تارٌخ : 

 4478برلم       21191314الزهراء مصطفى دمحم رسبلن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  61
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 4478برلم       21191314محمود حامد دمحم الصعٌدى  شركة مساهمة  مدٌر  استماله ، تارٌخ :  -  62

 4478برلم       21191314هوٌدا زكرٌا متولً عبدهللا الشناوي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  63

 4478برلم       21191314مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : فردوس زكرٌا متولى الشناوى  شركة  -  64

 4478برلم       21191314حسن البنا محمود شهاوى رسبلن  شركة مساهمة  مدٌر  استماله ، تارٌخ :  -  65

 4478   برلم    21191314مصطفى دمحم شهاوى رسبلن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  66

الزهراء مصطفى دمحم رسبلن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌكون حك األدارة والتولٌع للسٌد / مصطفً دمحم  -  67

شهاوي رسبلن  رئٌس مجلس األدارة وٌحك له منفردا تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌةوالمطاع العام 

اع الخاص بما ٌحمك  ؼرض الشركة وٌحك له منفردا التولٌع على عمود الشراء والبٌع والمعاوضة ولطاع األعمال العام والمط

للعمارات والمنموالت والبٌع والشراء الثابت والمنمول إلصول الشركة وبٌع وشراء السٌارات لحساب الشركة  وؼٌرها بؤسم الشركة 

 4478برلم       21191314لتسهٌبلت األئتمانٌة ، تارٌخ : وألؼراض الشركة أمام الشهر العمارى والتولٌع على عمود ا

محمود حامد دمحم الصعٌدى  شركة مساهمة  مدٌر  ٌكون حك األدارة والتولٌع للسٌد / مصطفً دمحم شهاوي رسبلن  رئٌس  -  68

عام ولطاع األعمال العام والمطاع مجلس األدارة وٌحك له منفردا تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌةوالمطاع ال

الخاص بما ٌحمك  ؼرض الشركة وٌحك له منفردا التولٌع على عمود الشراء والبٌع والمعاوضة للعمارات والمنموالت والبٌع 

والشراء الثابت والمنمول إلصول الشركة وبٌع وشراء السٌارات لحساب الشركة  وؼٌرها بؤسم الشركة وألؼراض الشركة أمام 

 4478برلم       21191314ر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌبلت األئتمانٌة ، تارٌخ : الشه

هوٌدا زكرٌا متولً عبدهللا الشناوي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌكون حك األدارة والتولٌع للسٌد / مصطفً دمحم  -  69

أمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌةوالمطاع العام شهاوي رسبلن  رئٌس مجلس األدارة وٌحك له منفردا تمثٌل الشركة 

ولطاع األعمال العام والمطاع الخاص بما ٌحمك  ؼرض الشركة وٌحك له منفردا التولٌع على عمود الشراء والبٌع والمعاوضة 

شركة  وؼٌرها بؤسم الشركة للعمارات والمنموالت والبٌع والشراء الثابت والمنمول إلصول الشركة وبٌع وشراء السٌارات لحساب ال

 4478برلم       21191314وألؼراض الشركة أمام الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌبلت األئتمانٌة ، تارٌخ : 

فردوس زكرٌا متولى الشناوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌكون حك األدارة والتولٌع للسٌد / مصطفً دمحم شهاوي  -  71

مجلس األدارة وٌحك له منفردا تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌةوالمطاع العام ولطاع رسبلن  رئٌس 

األعمال العام والمطاع الخاص بما ٌحمك  ؼرض الشركة وٌحك له منفردا التولٌع على عمود الشراء والبٌع والمعاوضة للعمارات 

إلصول الشركة وبٌع وشراء السٌارات لحساب الشركة  وؼٌرها بؤسم الشركة والمنموالت والبٌع والشراء الثابت والمنمول 

 4478برلم       21191314وألؼراض الشركة أمام الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌبلت األئتمانٌة ، تارٌخ : 

د / مصطفً دمحم شهاوي رسبلن  حسن البنا محمود شهاوى رسبلن  شركة مساهمة  مدٌر  ٌكون حك األدارة والتولٌع للسٌ -  71

رئٌس مجلس األدارة وٌحك له منفردا تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌةوالمطاع العام ولطاع األعمال العام 

ت والمطاع الخاص بما ٌحمك  ؼرض الشركة وٌحك له منفردا التولٌع على عمود الشراء والبٌع والمعاوضة للعمارات والمنموال

والبٌع والشراء الثابت والمنمول إلصول الشركة وبٌع وشراء السٌارات لحساب الشركة  وؼٌرها بؤسم الشركة وألؼراض الشركة 

 4478برلم       21191314أمام الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌبلت األئتمانٌة ، تارٌخ : 

لس ادارة  ٌكون حك األدارة والتولٌع للسٌد / مصطفً دمحم شهاوي مصطفى دمحم شهاوى رسبلن  شركة مساهمة  رئٌس مج -  72

رسبلن  رئٌس مجلس األدارة وٌحك له منفردا تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌةوالمطاع العام ولطاع 

راء والبٌع والمعاوضة للعمارات األعمال العام والمطاع الخاص بما ٌحمك  ؼرض الشركة وٌحك له منفردا التولٌع على عمود الش

والمنموالت والبٌع والشراء الثابت والمنمول إلصول الشركة وبٌع وشراء السٌارات لحساب الشركة  وؼٌرها بؤسم الشركة 

 4478برلم       21191314وألؼراض الشركة أمام الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌبلت األئتمانٌة ، تارٌخ : 

اء مصطفى دمحم رسبلن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وعمود الرهن واأللتراض وأى نوع من المعامبلت الزهر -  73

المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌه  كالسحب واإلٌداع وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع على الشٌكات  وله حك توكٌل 

 الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر .
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س مجلس األدارة السٌدة/  الزهراء مصطفً دمحم و عضو مجلس األدارة السٌدة/ هوٌدا زكرٌا متولً عبدهللا الشناوي وٌحك لنائب رئٌ

حك التولٌع علً الشٌكات بؤسم الشركة مجتمعٌن والتعامل  بؤسم الشركة فً اي نوع من المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ 

 4478برلم       21191314رٌخ : والهٌئات المالٌة كالسحب واإلٌداع ، تا

محمود حامد دمحم الصعٌدى  شركة مساهمة  مدٌر  وعمود الرهن واأللتراض وأى نوع من المعامبلت المالٌة مع البنون  -  74

 والمصارؾ والهٌئات المالٌه  كالسحب واإلٌداع وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع على الشٌكات  وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض

 ما ذكر .

وٌحك لنائب رئٌس مجلس األدارة السٌدة/  الزهراء مصطفً دمحم و عضو مجلس األدارة السٌدة/ هوٌدا زكرٌا متولً عبدهللا الشناوي 

حك التولٌع علً الشٌكات بؤسم الشركة مجتمعٌن والتعامل  بؤسم الشركة فً اي نوع من المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ 

 4478برلم       21191314لٌة كالسحب واإلٌداع ، تارٌخ : والهٌئات الما

هوٌدا زكرٌا متولً عبدهللا الشناوي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعمود الرهن واأللتراض وأى نوع من المعامبلت  -  75

على الشٌكات  وله حك توكٌل المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌه  كالسحب واإلٌداع وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع 

 الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر .

 

وٌحك لنائب رئٌس مجلس األدارة السٌدة/  الزهراء مصطفً دمحم و عضو مجلس األدارة السٌدة/ هوٌدا زكرٌا متولً عبدهللا الشناوي 

مبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ حك التولٌع علً الشٌكات بؤسم الشركة مجتمعٌن والتعامل  بؤسم الشركة فً اي نوع من المعا

 4478برلم       21191314والهٌئات المالٌة كالسحب واإلٌداع ، تارٌخ : 

فردوس زكرٌا متولى الشناوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعمود الرهن واأللتراض وأى نوع من المعامبلت  -  76

واإلٌداع وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع على الشٌكات  وله حك توكٌل المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌه  كالسحب 

 الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر .

وٌحك لنائب رئٌس مجلس األدارة السٌدة/  الزهراء مصطفً دمحم و عضو مجلس األدارة السٌدة/ هوٌدا زكرٌا متولً عبدهللا الشناوي 

عامل  بؤسم الشركة فً اي نوع من المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ حك التولٌع علً الشٌكات بؤسم الشركة مجتمعٌن والت

 4478برلم       21191314والهٌئات المالٌة كالسحب واإلٌداع ، تارٌخ : 

حسن البنا محمود شهاوى رسبلن  شركة مساهمة  مدٌر  وعمود الرهن واأللتراض وأى نوع من المعامبلت المالٌة مع  -  77

رؾ والهٌئات المالٌه  كالسحب واإلٌداع وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع على الشٌكات  وله حك توكٌل الؽٌر فى كل البنون والمصا

 او بعض ما ذكر .

وٌحك لنائب رئٌس مجلس األدارة السٌدة/  الزهراء مصطفً دمحم و عضو مجلس األدارة السٌدة/ هوٌدا زكرٌا متولً عبدهللا الشناوي 

حك التولٌع علً الشٌكات بؤسم الشركة مجتمعٌن والتعامل  بؤسم الشركة فً اي نوع من المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ 

 4478برلم       21191314واإلٌداع ، تارٌخ :  والهٌئات المالٌة كالسحب

مصطفى دمحم شهاوى رسبلن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وعمود الرهن واأللتراض وأى نوع من المعامبلت المالٌة  -  78

توكٌل الؽٌر فى مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌه  كالسحب واإلٌداع وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع على الشٌكات  وله حك 

 كل او بعض ما ذكر .

وٌحك لنائب رئٌس مجلس األدارة السٌدة/  الزهراء مصطفً دمحم و عضو مجلس األدارة السٌدة/ هوٌدا زكرٌا متولً عبدهللا الشناوي 

ن والمصارؾ حك التولٌع علً الشٌكات بؤسم الشركة مجتمعٌن والتعامل  بؤسم الشركة فً اي نوع من المعامبلت المالٌة مع البنو
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ى  شركة مساهمة  مدٌر  وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع على الشٌكات مجتمعٌن. ، تارٌخ : محمود حامد دمحم الصعٌد -  81

 4478برلم       21191314



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 165 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 167 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 168 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌملن حك التولٌع على معامبلت الشركة وتعهداتها  جٌهان أحمد احمد صالح أحمد  -  145

ة وتمثٌلها أمام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وكذلن عمود الشراء بكافة أنواعها االبتدائٌة والنهائٌة الخاصة بالتصرفات النالل

السٌارات بكافة أوجه التصرؾ الناللة للملكٌة أو الممٌده لها بما فى ذلن البٌع  للملكٌة ألى ممتلكات الشركة المادٌة والمعنوٌة بما فٌها

والشراء والتؤجٌر وكذلن استصدار تراخٌص السٌارات واتخاذ كافة االجراءات البلزمة لذلن أمام ادارات المرور بشرط أن ٌتم ذلن 

 4516برلم       21191314كله باسم الشركة وتحمٌما لؽرضها ، تارٌخ : 

جٌهان أحمد احمد صالح أحمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌملن حك التولٌع على معامبلت الشركة وتعهداتها  -  146

ة وتمثٌلها أمام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وكذلن عمود الشراء بكافة أنواعها االبتدائٌة والنهائٌة الخاصة بالتصرفات النالل

ت الشركة المادٌة والمعنوٌة بما فٌها السٌارات بكافة أوجه التصرؾ الناللة للملكٌة أو الممٌده لها بما فى ذلن البٌع للملكٌة ألى ممتلكا

والشراء والتؤجٌر وكذلن استصدار تراخٌص السٌارات واتخاذ كافة االجراءات البلزمة لذلن أمام ادارات المرور بشرط أن ٌتم ذلن 

 4516برلم       21191314ها ، تارٌخ : كله باسم الشركة وتحمٌما لؽرض

جٌهان أحمد احمد صالح أحمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌملن حك التولٌع على معامبلت الشركة وتعهداتها  -  147

التصرفات الناللة وتمثٌلها أمام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وكذلن عمود الشراء بكافة أنواعها االبتدائٌة والنهائٌة الخاصة ب

بٌع للملكٌة ألى ممتلكات الشركة المادٌة والمعنوٌة بما فٌها السٌارات بكافة أوجه التصرؾ الناللة للملكٌة أو الممٌده لها بما فى ذلن ال

تم ذلن والشراء والتؤجٌر وكذلن استصدار تراخٌص السٌارات واتخاذ كافة االجراءات البلزمة لذلن أمام ادارات المرور بشرط أن ٌ

 4516برلم       21191314كله باسم الشركة وتحمٌما لؽرضها ، تارٌخ : 
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اعها االبتدائٌة والنهائٌة الخاصة بالتصرفات الناللة وتمثٌلها أمام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وكذلن عمود الشراء بكافة أنو

بٌع للملكٌة ألى ممتلكات الشركة المادٌة والمعنوٌة بما فٌها السٌارات بكافة أوجه التصرؾ الناللة للملكٌة أو الممٌده لها بما فى ذلن ال

لذلن أمام ادارات المرور بشرط أن ٌتم ذلن  والشراء والتؤجٌر وكذلن استصدار تراخٌص السٌارات واتخاذ كافة االجراءات البلزمة

 4516برلم       21191314كله باسم الشركة وتحمٌما لؽرضها ، تارٌخ : 

ولٌد مجدى عبد العزٌز حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌملن حك التولٌع على معامبلت الشركة وتعهداتها  -  149

حكومٌة وكذلن عمود الشراء بكافة أنواعها االبتدائٌة والنهائٌة الخاصة بالتصرفات الناللة وتمثٌلها أمام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر ال

بٌع للملكٌة ألى ممتلكات الشركة المادٌة والمعنوٌة بما فٌها السٌارات بكافة أوجه التصرؾ الناللة للملكٌة أو الممٌده لها بما فى ذلن ال

ارات واتخاذ كافة االجراءات البلزمة لذلن أمام ادارات المرور بشرط أن ٌتم ذلن والشراء والتؤجٌر وكذلن استصدار تراخٌص السٌ

 4516برلم       21191314كله باسم الشركة وتحمٌما لؽرضها ، تارٌخ : 

ولٌد مجدى عبد العزٌز حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌملن حك التولٌع على معامبلت الشركة وتعهداتها  -  151

أمام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وكذلن عمود الشراء بكافة أنواعها االبتدائٌة والنهائٌة الخاصة بالتصرفات الناللة  وتمثٌلها

بٌع للملكٌة ألى ممتلكات الشركة المادٌة والمعنوٌة بما فٌها السٌارات بكافة أوجه التصرؾ الناللة للملكٌة أو الممٌده لها بما فى ذلن ال

والتؤجٌر وكذلن استصدار تراخٌص السٌارات واتخاذ كافة االجراءات البلزمة لذلن أمام ادارات المرور بشرط أن ٌتم ذلن والشراء 

 4516برلم       21191314كله باسم الشركة وتحمٌما لؽرضها ، تارٌخ : 

ع على معامبلت الشركة وسام مجدى عبدالعزٌز حسن رفاعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌملن حك التولٌ -  151

وتعهداتها وتمثٌلها أمام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وكذلن عمود الشراء بكافة أنواعها االبتدائٌة والنهائٌة الخاصة 

و الممٌده لها بالتصرفات الناللة للملكٌة ألى ممتلكات الشركة المادٌة والمعنوٌة بما فٌها السٌارات بكافة أوجه التصرؾ الناللة للملكٌة أ

بما فى ذلن البٌع والشراء والتؤجٌر وكذلن استصدار تراخٌص السٌارات واتخاذ كافة االجراءات البلزمة لذلن أمام ادارات المرور 

 4516برلم       21191314بشرط أن ٌتم ذلن كله باسم الشركة وتحمٌما لؽرضها ، تارٌخ : 

مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌملن حك التولٌع على معامبلت الشركة وسام مجدى عبدالعزٌز حسن رفاعى  شركة  -  152

وتعهداتها وتمثٌلها أمام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وكذلن عمود الشراء بكافة أنواعها االبتدائٌة والنهائٌة الخاصة 

رات بكافة أوجه التصرؾ الناللة للملكٌة أو الممٌده لها بالتصرفات الناللة للملكٌة ألى ممتلكات الشركة المادٌة والمعنوٌة بما فٌها السٌا
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 169 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

بما فى ذلن البٌع والشراء والتؤجٌر وكذلن استصدار تراخٌص السٌارات واتخاذ كافة االجراءات البلزمة لذلن أمام ادارات المرور 

 4516برلم       21191314بشرط أن ٌتم ذلن كله باسم الشركة وتحمٌما لؽرضها ، تارٌخ : 

وسام مجدى عبدالعزٌز حسن رفاعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌملن حك التولٌع على معامبلت الشركة  -  153

وتعهداتها وتمثٌلها أمام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وكذلن عمود الشراء بكافة أنواعها االبتدائٌة والنهائٌة الخاصة 

الشركة المادٌة والمعنوٌة بما فٌها السٌارات بكافة أوجه التصرؾ الناللة للملكٌة أو الممٌده لها بالتصرفات الناللة للملكٌة ألى ممتلكات 

بما فى ذلن البٌع والشراء والتؤجٌر وكذلن استصدار تراخٌص السٌارات واتخاذ كافة االجراءات البلزمة لذلن أمام ادارات المرور 

 4516برلم       21191314، تارٌخ :  بشرط أن ٌتم ذلن كله باسم الشركة وتحمٌما لؽرضها

مجدى عبد العزٌز حسن رفاعى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وٌملن حك التولٌع على معامبلت  -  154

ة الخاصة الشركة وتعهداتها وتمثٌلها أمام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وكذلن عمود الشراء بكافة أنواعها االبتدائٌة والنهائٌ

لها  بالتصرفات الناللة للملكٌة ألى ممتلكات الشركة المادٌة والمعنوٌة بما فٌها السٌارات بكافة أوجه التصرؾ الناللة للملكٌة أو الممٌده

 بما فى ذلن البٌع والشراء والتؤجٌر وكذلن استصدار تراخٌص السٌارات واتخاذ كافة االجراءات البلزمة لذلن أمام ادارات المرور

 4516برلم       21191314بشرط أن ٌتم ذلن كله باسم الشركة وتحمٌما لؽرضها ، تارٌخ : 

مجدى عبد العزٌز حسن رفاعى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وٌملن حك التولٌع على معامبلت  -  155

ن عمود الشراء بكافة أنواعها االبتدائٌة والنهائٌة الخاصة الشركة وتعهداتها وتمثٌلها أمام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وكذل

لها  بالتصرفات الناللة للملكٌة ألى ممتلكات الشركة المادٌة والمعنوٌة بما فٌها السٌارات بكافة أوجه التصرؾ الناللة للملكٌة أو الممٌده

كافة االجراءات البلزمة لذلن أمام ادارات المرور  بما فى ذلن البٌع والشراء والتؤجٌر وكذلن استصدار تراخٌص السٌارات واتخاذ

 4516برلم       21191314بشرط أن ٌتم ذلن كله باسم الشركة وتحمٌما لؽرضها ، تارٌخ : 

مجدى عبد العزٌز حسن رفاعى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وٌملن حك التولٌع على معامبلت  -  156

ها أمام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وكذلن عمود الشراء بكافة أنواعها االبتدائٌة والنهائٌة الخاصة الشركة وتعهداتها وتمثٌل

لها  بالتصرفات الناللة للملكٌة ألى ممتلكات الشركة المادٌة والمعنوٌة بما فٌها السٌارات بكافة أوجه التصرؾ الناللة للملكٌة أو الممٌده

ء والتؤجٌر وكذلن استصدار تراخٌص السٌارات واتخاذ كافة االجراءات البلزمة لذلن أمام ادارات المرور بما فى ذلن البٌع والشرا

 4516برلم       21191314بشرط أن ٌتم ذلن كله باسم الشركة وتحمٌما لؽرضها ، تارٌخ : 

معامبلت الشركة وتعهداتها وتمثٌلها أمام ناصر عبد الحلٌم دمحم دمحم شحاته  شركة مساهمة  مدٌر  وٌملن حك التولٌع على  -  157

كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وكذلن عمود الشراء بكافة أنواعها االبتدائٌة والنهائٌة الخاصة بالتصرفات الناللة للملكٌة ألى 

ٌده لها بما فى ذلن البٌع والشراء ممتلكات الشركة المادٌة والمعنوٌة بما فٌها السٌارات بكافة أوجه التصرؾ الناللة للملكٌة أو المم

والتؤجٌر وكذلن استصدار تراخٌص السٌارات واتخاذ كافة االجراءات البلزمة لذلن أمام ادارات المرور بشرط أن ٌتم ذلن كله باسم 

 4516برلم       21191314الشركة وتحمٌما لؽرضها ، تارٌخ : 

مة  مدٌر  وٌملن حك التولٌع على معامبلت الشركة وتعهداتها وتمثٌلها أمام ناصر عبد الحلٌم دمحم دمحم شحاته  شركة مساه -  158

كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وكذلن عمود الشراء بكافة أنواعها االبتدائٌة والنهائٌة الخاصة بالتصرفات الناللة للملكٌة ألى 

التصرؾ الناللة للملكٌة أو الممٌده لها بما فى ذلن البٌع والشراء  ممتلكات الشركة المادٌة والمعنوٌة بما فٌها السٌارات بكافة أوجه

والتؤجٌر وكذلن استصدار تراخٌص السٌارات واتخاذ كافة االجراءات البلزمة لذلن أمام ادارات المرور بشرط أن ٌتم ذلن كله باسم 

 4516برلم       21191314الشركة وتحمٌما لؽرضها ، تارٌخ : 

حلٌم دمحم دمحم شحاته  شركة مساهمة  مدٌر  وٌملن حك التولٌع على معامبلت الشركة وتعهداتها وتمثٌلها أمام ناصر عبد ال -  159

كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وكذلن عمود الشراء بكافة أنواعها االبتدائٌة والنهائٌة الخاصة بالتصرفات الناللة للملكٌة ألى 

ٌة بما فٌها السٌارات بكافة أوجه التصرؾ الناللة للملكٌة أو الممٌده لها بما فى ذلن البٌع والشراء ممتلكات الشركة المادٌة والمعنو

والتؤجٌر وكذلن استصدار تراخٌص السٌارات واتخاذ كافة االجراءات البلزمة لذلن أمام ادارات المرور بشرط أن ٌتم ذلن كله باسم 

 4516برلم       21191314الشركة وتحمٌما لؽرضها ، تارٌخ : 

عبدالعزٌز مجدى عبدالعزٌز حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌملن حك التولٌع على معامبلت الشركة  -  161

وتعهداتها وتمثٌلها أمام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وكذلن عمود الشراء بكافة أنواعها االبتدائٌة والنهائٌة الخاصة 

كٌة ألى ممتلكات الشركة المادٌة والمعنوٌة بما فٌها السٌارات بكافة أوجه التصرؾ الناللة للملكٌة أو الممٌده لها بالتصرفات الناللة للمل
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 170 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

بما فى ذلن البٌع والشراء والتؤجٌر وكذلن استصدار تراخٌص السٌارات واتخاذ كافة االجراءات البلزمة لذلن أمام ادارات المرور 

 4516برلم       21191314ة وتحمٌما لؽرضها ، تارٌخ : بشرط أن ٌتم ذلن كله باسم الشرك

عبدالعزٌز مجدى عبدالعزٌز حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌملن حك التولٌع على معامبلت الشركة  -  161

النهائٌة الخاصة وتعهداتها وتمثٌلها أمام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وكذلن عمود الشراء بكافة أنواعها االبتدائٌة و

لها  بالتصرفات الناللة للملكٌة ألى ممتلكات الشركة المادٌة والمعنوٌة بما فٌها السٌارات بكافة أوجه التصرؾ الناللة للملكٌة أو الممٌده

المرور  بما فى ذلن البٌع والشراء والتؤجٌر وكذلن استصدار تراخٌص السٌارات واتخاذ كافة االجراءات البلزمة لذلن أمام ادارات

 4516برلم       21191314بشرط أن ٌتم ذلن كله باسم الشركة وتحمٌما لؽرضها ، تارٌخ : 

عبدالعزٌز مجدى عبدالعزٌز حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌملن حك التولٌع على معامبلت الشركة  -  162

عمود الشراء بكافة أنواعها االبتدائٌة والنهائٌة الخاصة وتعهداتها وتمثٌلها أمام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وكذلن 

لها  بالتصرفات الناللة للملكٌة ألى ممتلكات الشركة المادٌة والمعنوٌة بما فٌها السٌارات بكافة أوجه التصرؾ الناللة للملكٌة أو الممٌده

افة االجراءات البلزمة لذلن أمام ادارات المرور بما فى ذلن البٌع والشراء والتؤجٌر وكذلن استصدار تراخٌص السٌارات واتخاذ ك

 4516برلم       21191314بشرط أن ٌتم ذلن كله باسم الشركة وتحمٌما لؽرضها ، تارٌخ : 

جٌهان أحمد احمد صالح أحمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وكذلن التولٌع نٌابة عن الشركة على عمود المشاركات  -  163

-أو عمود المماوالت أو التورٌدات بكافة أنواعها لطاع عام أو خاص وٌكون ذلن بتولٌع السٌد / مجدى عبدالعزٌز حسن رفاعى 

بمفرده بٌنما ٌكون تمثٌل الشركة فى كافة عمود االلتراض والرهن والسحب من البنون  رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب

والتولٌع وفتح االعتمادات وؼلمها واصدار الشٌكات والكمبٌاالت وتظهٌرها وكذلن كافة المعامبلت والتسهٌبلت البنكٌة بتولٌع السٌد / 

 4516برلم       21191314نتدب ، تارٌخ : رئٌس مجلس االدارة والعضو الم -مجدى عبدالعزٌز حسن رفاعى 

جٌهان أحمد احمد صالح أحمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وكذلن التولٌع نٌابة عن الشركة على عمود المشاركات  -  164

-رفاعى أو عمود المماوالت أو التورٌدات بكافة أنواعها لطاع عام أو خاص وٌكون ذلن بتولٌع السٌد / مجدى عبدالعزٌز حسن 

رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب بمفرده بٌنما ٌكون تمثٌل الشركة فى كافة عمود االلتراض والرهن والسحب من البنون 

والتولٌع وفتح االعتمادات وؼلمها واصدار الشٌكات والكمبٌاالت وتظهٌرها وكذلن كافة المعامبلت والتسهٌبلت البنكٌة بتولٌع السٌد / 

 4516برلم       21191314رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -سن رفاعى مجدى عبدالعزٌز ح

جٌهان أحمد احمد صالح أحمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وكذلن التولٌع نٌابة عن الشركة على عمود المشاركات  -  165

-ذلن بتولٌع السٌد / مجدى عبدالعزٌز حسن رفاعى  أو عمود المماوالت أو التورٌدات بكافة أنواعها لطاع عام أو خاص وٌكون

رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب بمفرده بٌنما ٌكون تمثٌل الشركة فى كافة عمود االلتراض والرهن والسحب من البنون 

البنكٌة بتولٌع السٌد / والتولٌع وفتح االعتمادات وؼلمها واصدار الشٌكات والكمبٌاالت وتظهٌرها وكذلن كافة المعامبلت والتسهٌبلت 

 4516برلم       21191314رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -مجدى عبدالعزٌز حسن رفاعى 

ولٌد مجدى عبد العزٌز حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وكذلن التولٌع نٌابة عن الشركة على عمود المشاركات  -  166

-ات بكافة أنواعها لطاع عام أو خاص وٌكون ذلن بتولٌع السٌد / مجدى عبدالعزٌز حسن رفاعى أو عمود المماوالت أو التورٌد

رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب بمفرده بٌنما ٌكون تمثٌل الشركة فى كافة عمود االلتراض والرهن والسحب من البنون 

هٌرها وكذلن كافة المعامبلت والتسهٌبلت البنكٌة بتولٌع السٌد / والتولٌع وفتح االعتمادات وؼلمها واصدار الشٌكات والكمبٌاالت وتظ

 4516برلم       21191314رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -مجدى عبدالعزٌز حسن رفاعى 

المشاركات ولٌد مجدى عبد العزٌز حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وكذلن التولٌع نٌابة عن الشركة على عمود  -  167

-أو عمود المماوالت أو التورٌدات بكافة أنواعها لطاع عام أو خاص وٌكون ذلن بتولٌع السٌد / مجدى عبدالعزٌز حسن رفاعى 

رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب بمفرده بٌنما ٌكون تمثٌل الشركة فى كافة عمود االلتراض والرهن والسحب من البنون 

وؼلمها واصدار الشٌكات والكمبٌاالت وتظهٌرها وكذلن كافة المعامبلت والتسهٌبلت البنكٌة بتولٌع السٌد /  والتولٌع وفتح االعتمادات

 4516برلم       21191314رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -مجدى عبدالعزٌز حسن رفاعى 

كذلن التولٌع نٌابة عن الشركة على عمود المشاركات ولٌد مجدى عبد العزٌز حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و -  168

-أو عمود المماوالت أو التورٌدات بكافة أنواعها لطاع عام أو خاص وٌكون ذلن بتولٌع السٌد / مجدى عبدالعزٌز حسن رفاعى 

سحب من البنون رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب بمفرده بٌنما ٌكون تمثٌل الشركة فى كافة عمود االلتراض والرهن وال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 171 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

والتولٌع وفتح االعتمادات وؼلمها واصدار الشٌكات والكمبٌاالت وتظهٌرها وكذلن كافة المعامبلت والتسهٌبلت البنكٌة بتولٌع السٌد / 

 4516برلم       21191314رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -مجدى عبدالعزٌز حسن رفاعى 

ز حسن رفاعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وكذلن التولٌع نٌابة عن الشركة على عمود وسام مجدى عبدالعزٌ -  169

المشاركات أو عمود المماوالت أو التورٌدات بكافة أنواعها لطاع عام أو خاص وٌكون ذلن بتولٌع السٌد / مجدى عبدالعزٌز حسن 

ثٌل الشركة فى كافة عمود االلتراض والرهن والسحب من رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب بمفرده بٌنما ٌكون تم-رفاعى 

البنون والتولٌع وفتح االعتمادات وؼلمها واصدار الشٌكات والكمبٌاالت وتظهٌرها وكذلن كافة المعامبلت والتسهٌبلت البنكٌة بتولٌع 

 4516برلم       21191314رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -السٌد / مجدى عبدالعزٌز حسن رفاعى 

وسام مجدى عبدالعزٌز حسن رفاعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وكذلن التولٌع نٌابة عن الشركة على عمود  -  171

المشاركات أو عمود المماوالت أو التورٌدات بكافة أنواعها لطاع عام أو خاص وٌكون ذلن بتولٌع السٌد / مجدى عبدالعزٌز حسن 

االدارة والعضو المنتدب بمفرده بٌنما ٌكون تمثٌل الشركة فى كافة عمود االلتراض والرهن والسحب من رئٌس مجلس -رفاعى 

البنون والتولٌع وفتح االعتمادات وؼلمها واصدار الشٌكات والكمبٌاالت وتظهٌرها وكذلن كافة المعامبلت والتسهٌبلت البنكٌة بتولٌع 

 4516برلم       21191314جلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : رئٌس م -السٌد / مجدى عبدالعزٌز حسن رفاعى 

وسام مجدى عبدالعزٌز حسن رفاعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وكذلن التولٌع نٌابة عن الشركة على عمود  -  171

لسٌد / مجدى عبدالعزٌز حسن المشاركات أو عمود المماوالت أو التورٌدات بكافة أنواعها لطاع عام أو خاص وٌكون ذلن بتولٌع ا

رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب بمفرده بٌنما ٌكون تمثٌل الشركة فى كافة عمود االلتراض والرهن والسحب من -رفاعى 

ع البنون والتولٌع وفتح االعتمادات وؼلمها واصدار الشٌكات والكمبٌاالت وتظهٌرها وكذلن كافة المعامبلت والتسهٌبلت البنكٌة بتولٌ

 4516برلم       21191314رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -السٌد / مجدى عبدالعزٌز حسن رفاعى 

مجدى عبد العزٌز حسن رفاعى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وكذلن التولٌع نٌابة عن الشركة على  -  172

ات بكافة أنواعها لطاع عام أو خاص وٌكون ذلن بتولٌع السٌد / مجدى عبدالعزٌز عمود المشاركات أو عمود المماوالت أو التورٌد

رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب بمفرده بٌنما ٌكون تمثٌل الشركة فى كافة عمود االلتراض والرهن والسحب -حسن رفاعى 

هٌرها وكذلن كافة المعامبلت والتسهٌبلت البنكٌة من البنون والتولٌع وفتح االعتمادات وؼلمها واصدار الشٌكات والكمبٌاالت وتظ

 4516برلم       21191314رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -بتولٌع السٌد / مجدى عبدالعزٌز حسن رفاعى 

ركة على مجدى عبد العزٌز حسن رفاعى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وكذلن التولٌع نٌابة عن الش -  173

عمود المشاركات أو عمود المماوالت أو التورٌدات بكافة أنواعها لطاع عام أو خاص وٌكون ذلن بتولٌع السٌد / مجدى عبدالعزٌز 

رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب بمفرده بٌنما ٌكون تمثٌل الشركة فى كافة عمود االلتراض والرهن والسحب -حسن رفاعى 

تح االعتمادات وؼلمها واصدار الشٌكات والكمبٌاالت وتظهٌرها وكذلن كافة المعامبلت والتسهٌبلت البنكٌة من البنون والتولٌع وف

 4516برلم       21191314رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -بتولٌع السٌد / مجدى عبدالعزٌز حسن رفاعى 

س مجلس ادارة وعضو منتدب  وكذلن التولٌع نٌابة عن الشركة على مجدى عبد العزٌز حسن رفاعى  شركة مساهمة  رئٌ -  174

عمود المشاركات أو عمود المماوالت أو التورٌدات بكافة أنواعها لطاع عام أو خاص وٌكون ذلن بتولٌع السٌد / مجدى عبدالعزٌز 

ة عمود االلتراض والرهن والسحب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب بمفرده بٌنما ٌكون تمثٌل الشركة فى كاف-حسن رفاعى 

من البنون والتولٌع وفتح االعتمادات وؼلمها واصدار الشٌكات والكمبٌاالت وتظهٌرها وكذلن كافة المعامبلت والتسهٌبلت البنكٌة 

 4516برلم       21191314رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -بتولٌع السٌد / مجدى عبدالعزٌز حسن رفاعى 

ناصر عبد الحلٌم دمحم دمحم شحاته  شركة مساهمة  مدٌر  وكذلن التولٌع نٌابة عن الشركة على عمود المشاركات أو عمود  -  175

رئٌس مجلس -المماوالت أو التورٌدات بكافة أنواعها لطاع عام أو خاص وٌكون ذلن بتولٌع السٌد / مجدى عبدالعزٌز حسن رفاعى 

فرده بٌنما ٌكون تمثٌل الشركة فى كافة عمود االلتراض والرهن والسحب من البنون والتولٌع وفتح االدارة والعضو المنتدب بم

االعتمادات وؼلمها واصدار الشٌكات والكمبٌاالت وتظهٌرها وكذلن كافة المعامبلت والتسهٌبلت البنكٌة بتولٌع السٌد / مجدى 

 4516برلم       21191314ب ، تارٌخ : رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتد -عبدالعزٌز حسن رفاعى 

ناصر عبد الحلٌم دمحم دمحم شحاته  شركة مساهمة  مدٌر  وكذلن التولٌع نٌابة عن الشركة على عمود المشاركات أو عمود  -  176

رئٌس مجلس -المماوالت أو التورٌدات بكافة أنواعها لطاع عام أو خاص وٌكون ذلن بتولٌع السٌد / مجدى عبدالعزٌز حسن رفاعى 

االدارة والعضو المنتدب بمفرده بٌنما ٌكون تمثٌل الشركة فى كافة عمود االلتراض والرهن والسحب من البنون والتولٌع وفتح 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 172 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

االعتمادات وؼلمها واصدار الشٌكات والكمبٌاالت وتظهٌرها وكذلن كافة المعامبلت والتسهٌبلت البنكٌة بتولٌع السٌد / مجدى 

 4516برلم       21191314رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -ى عبدالعزٌز حسن رفاع

ناصر عبد الحلٌم دمحم دمحم شحاته  شركة مساهمة  مدٌر  وكذلن التولٌع نٌابة عن الشركة على عمود المشاركات أو عمود  -  177

رئٌس مجلس -السٌد / مجدى عبدالعزٌز حسن رفاعى  المماوالت أو التورٌدات بكافة أنواعها لطاع عام أو خاص وٌكون ذلن بتولٌع

االدارة والعضو المنتدب بمفرده بٌنما ٌكون تمثٌل الشركة فى كافة عمود االلتراض والرهن والسحب من البنون والتولٌع وفتح 

لٌع السٌد / مجدى االعتمادات وؼلمها واصدار الشٌكات والكمبٌاالت وتظهٌرها وكذلن كافة المعامبلت والتسهٌبلت البنكٌة بتو

 4516برلم       21191314رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -عبدالعزٌز حسن رفاعى 

عبدالعزٌز مجدى عبدالعزٌز حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وكذلن التولٌع نٌابة عن الشركة على عمود  -  178

ة أنواعها لطاع عام أو خاص وٌكون ذلن بتولٌع السٌد / مجدى عبدالعزٌز حسن المشاركات أو عمود المماوالت أو التورٌدات بكاف

رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب بمفرده بٌنما ٌكون تمثٌل الشركة فى كافة عمود االلتراض والرهن والسحب من -رفاعى 

كذلن كافة المعامبلت والتسهٌبلت البنكٌة بتولٌع البنون والتولٌع وفتح االعتمادات وؼلمها واصدار الشٌكات والكمبٌاالت وتظهٌرها و

 4516برلم       21191314رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -السٌد / مجدى عبدالعزٌز حسن رفاعى 

عبدالعزٌز مجدى عبدالعزٌز حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وكذلن التولٌع نٌابة عن الشركة على عمود  -  179

شاركات أو عمود المماوالت أو التورٌدات بكافة أنواعها لطاع عام أو خاص وٌكون ذلن بتولٌع السٌد / مجدى عبدالعزٌز حسن الم

رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب بمفرده بٌنما ٌكون تمثٌل الشركة فى كافة عمود االلتراض والرهن والسحب من -رفاعى 

لمها واصدار الشٌكات والكمبٌاالت وتظهٌرها وكذلن كافة المعامبلت والتسهٌبلت البنكٌة بتولٌع البنون والتولٌع وفتح االعتمادات وؼ

 4516برلم       21191314رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -السٌد / مجدى عبدالعزٌز حسن رفاعى 

وكذلن التولٌع نٌابة عن الشركة على عمود عبدالعزٌز مجدى عبدالعزٌز حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  181

المشاركات أو عمود المماوالت أو التورٌدات بكافة أنواعها لطاع عام أو خاص وٌكون ذلن بتولٌع السٌد / مجدى عبدالعزٌز حسن 

لسحب من رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب بمفرده بٌنما ٌكون تمثٌل الشركة فى كافة عمود االلتراض والرهن وا-رفاعى 

البنون والتولٌع وفتح االعتمادات وؼلمها واصدار الشٌكات والكمبٌاالت وتظهٌرها وكذلن كافة المعامبلت والتسهٌبلت البنكٌة بتولٌع 

 4516برلم       21191314رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -السٌد / مجدى عبدالعزٌز حسن رفاعى 

الح أحمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تولٌعا أساسٌا  ومعه أٌا من السٌد / ولٌد مجدى جٌهان أحمد احمد ص -  181

 مدٌر االدارة المالٌة مجتمعٌن .   -عضو مجلس االدارة المنتدبؤو السٌد / ناصر عبدالحلٌم دمحم دمحم   -عبدالعزٌز حسن

  

 4516برلم       21191314ة ثبلثة سنوات ، تارٌخ : وكذلن  الموافمة على  تجدٌد  فترة  جدٌدة  لمجلس االدارة  لمد

جٌهان أحمد احمد صالح أحمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تولٌعا أساسٌا  ومعه أٌا من السٌد / ولٌد مجدى  -  182

 جتمعٌن .  مدٌر االدارة المالٌة م -عضو مجلس االدارة المنتدبؤو السٌد / ناصر عبدالحلٌم دمحم دمحم   -عبدالعزٌز حسن

  

 4516برلم       21191314وكذلن  الموافمة على  تجدٌد  فترة  جدٌدة  لمجلس االدارة  لمدة ثبلثة سنوات ، تارٌخ : 

جٌهان أحمد احمد صالح أحمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تولٌعا أساسٌا  ومعه أٌا من السٌد / ولٌد مجدى  -  183

 مدٌر االدارة المالٌة مجتمعٌن .   -دارة المنتدبؤو السٌد / ناصر عبدالحلٌم دمحم دمحم عضو مجلس اال  -عبدالعزٌز حسن

  

 4516برلم       21191314وكذلن  الموافمة على  تجدٌد  فترة  جدٌدة  لمجلس االدارة  لمدة ثبلثة سنوات ، تارٌخ : 

لٌعا أساسٌا  ومعه أٌا من السٌد / ولٌد مجدى ولٌد مجدى عبد العزٌز حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تو -  184

 مدٌر االدارة المالٌة مجتمعٌن .   -عضو مجلس االدارة المنتدبؤو السٌد / ناصر عبدالحلٌم دمحم دمحم   -عبدالعزٌز حسن

  

 4516  برلم     21191314وكذلن  الموافمة على  تجدٌد  فترة  جدٌدة  لمجلس االدارة  لمدة ثبلثة سنوات ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 173 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ولٌد مجدى عبد العزٌز حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تولٌعا أساسٌا  ومعه أٌا من السٌد / ولٌد مجدى  -  185

 مدٌر االدارة المالٌة مجتمعٌن .   -عضو مجلس االدارة المنتدبؤو السٌد / ناصر عبدالحلٌم دمحم دمحم   -عبدالعزٌز حسن

  

 4516برلم       21191314ترة  جدٌدة  لمجلس االدارة  لمدة ثبلثة سنوات ، تارٌخ : وكذلن  الموافمة على  تجدٌد  ف

ولٌد مجدى عبد العزٌز حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تولٌعا أساسٌا  ومعه أٌا من السٌد / ولٌد مجدى  -  186

 مدٌر االدارة المالٌة مجتمعٌن .   -دمحم عضو مجلس االدارة المنتدبؤو السٌد / ناصر عبدالحلٌم دمحم   -عبدالعزٌز حسن

  

 4516برلم       21191314وكذلن  الموافمة على  تجدٌد  فترة  جدٌدة  لمجلس االدارة  لمدة ثبلثة سنوات ، تارٌخ : 

وسام مجدى عبدالعزٌز حسن رفاعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تولٌعا أساسٌا  ومعه أٌا من السٌد / ولٌد مجدى  -  187

 مدٌر االدارة المالٌة مجتمعٌن .   -عضو مجلس االدارة المنتدبؤو السٌد / ناصر عبدالحلٌم دمحم دمحم   -عبدالعزٌز حسن

  

 4516برلم       21191314ة  جدٌدة  لمجلس االدارة  لمدة ثبلثة سنوات ، تارٌخ : وكذلن  الموافمة على  تجدٌد  فتر

وسام مجدى عبدالعزٌز حسن رفاعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تولٌعا أساسٌا  ومعه أٌا من السٌد / ولٌد مجدى  -  188

 مدٌر االدارة المالٌة مجتمعٌن .   - دمحم عضو مجلس االدارة المنتدبؤو السٌد / ناصر عبدالحلٌم دمحم  -عبدالعزٌز حسن

  

 4516برلم       21191314وكذلن  الموافمة على  تجدٌد  فترة  جدٌدة  لمجلس االدارة  لمدة ثبلثة سنوات ، تارٌخ : 

ٌد مجدى وسام مجدى عبدالعزٌز حسن رفاعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تولٌعا أساسٌا  ومعه أٌا من السٌد / ول -  189

 مدٌر االدارة المالٌة مجتمعٌن .   -عضو مجلس االدارة المنتدبؤو السٌد / ناصر عبدالحلٌم دمحم دمحم   -عبدالعزٌز حسن

  

 4516برلم       21191314وكذلن  الموافمة على  تجدٌد  فترة  جدٌدة  لمجلس االدارة  لمدة ثبلثة سنوات ، تارٌخ : 

فاعى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تولٌعا أساسٌا  ومعه أٌا من السٌد / مجدى عبد العزٌز حسن ر -  191

 مدٌر االدارة المالٌة مجتمعٌن .   -عضو مجلس االدارة المنتدبؤو السٌد / ناصر عبدالحلٌم دمحم دمحم   -ولٌد مجدى عبدالعزٌز حسن

  

 4516برلم       21191314ارة  لمدة ثبلثة سنوات ، تارٌخ : وكذلن  الموافمة على  تجدٌد  فترة  جدٌدة  لمجلس االد

مجدى عبد العزٌز حسن رفاعى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تولٌعا أساسٌا  ومعه أٌا من السٌد /  -  191

 ٌر االدارة المالٌة مجتمعٌن .  مد -عضو مجلس االدارة المنتدبؤو السٌد / ناصر عبدالحلٌم دمحم دمحم   -ولٌد مجدى عبدالعزٌز حسن

  

 4516برلم       21191314وكذلن  الموافمة على  تجدٌد  فترة  جدٌدة  لمجلس االدارة  لمدة ثبلثة سنوات ، تارٌخ : 

مجدى عبد العزٌز حسن رفاعى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تولٌعا أساسٌا  ومعه أٌا من السٌد /  -  192

 مدٌر االدارة المالٌة مجتمعٌن .   -عضو مجلس االدارة المنتدبؤو السٌد / ناصر عبدالحلٌم دمحم دمحم   -جدى عبدالعزٌز حسنولٌد م

  

 4516برلم       21191314وكذلن  الموافمة على  تجدٌد  فترة  جدٌدة  لمجلس االدارة  لمدة ثبلثة سنوات ، تارٌخ : 

  -شحاته  شركة مساهمة  مدٌر  تولٌعا أساسٌا  ومعه أٌا من السٌد / ولٌد مجدى عبدالعزٌز حسن ناصر عبد الحلٌم دمحم دمحم -  193

 مدٌر االدارة المالٌة مجتمعٌن .   -عضو مجلس االدارة المنتدبؤو السٌد / ناصر عبدالحلٌم دمحم دمحم 

  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 174 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 4516برلم       21191314ت ، تارٌخ : وكذلن  الموافمة على  تجدٌد  فترة  جدٌدة  لمجلس االدارة  لمدة ثبلثة سنوا

  -ناصر عبد الحلٌم دمحم دمحم شحاته  شركة مساهمة  مدٌر  تولٌعا أساسٌا  ومعه أٌا من السٌد / ولٌد مجدى عبدالعزٌز حسن -  194

 مدٌر االدارة المالٌة مجتمعٌن .   -عضو مجلس االدارة المنتدبؤو السٌد / ناصر عبدالحلٌم دمحم دمحم 

  

 4516برلم       21191314لن  الموافمة على  تجدٌد  فترة  جدٌدة  لمجلس االدارة  لمدة ثبلثة سنوات ، تارٌخ : وكذ

  -ناصر عبد الحلٌم دمحم دمحم شحاته  شركة مساهمة  مدٌر  تولٌعا أساسٌا  ومعه أٌا من السٌد / ولٌد مجدى عبدالعزٌز حسن -  195

 مدٌر االدارة المالٌة مجتمعٌن .   -/ ناصر عبدالحلٌم دمحم دمحم  عضو مجلس االدارة المنتدبؤو السٌد

  

 4516برلم       21191314وكذلن  الموافمة على  تجدٌد  فترة  جدٌدة  لمجلس االدارة  لمدة ثبلثة سنوات ، تارٌخ : 

ه أٌا من السٌد / ولٌد مجدى عبدالعزٌز مجدى عبدالعزٌز حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تولٌعا أساسٌا  ومع -  196

 مدٌر االدارة المالٌة مجتمعٌن .   -عضو مجلس االدارة المنتدبؤو السٌد / ناصر عبدالحلٌم دمحم دمحم   -عبدالعزٌز حسن

  

 4516برلم       21191314وكذلن  الموافمة على  تجدٌد  فترة  جدٌدة  لمجلس االدارة  لمدة ثبلثة سنوات ، تارٌخ : 

دالعزٌز مجدى عبدالعزٌز حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تولٌعا أساسٌا  ومعه أٌا من السٌد / ولٌد مجدى عب -  197

 مدٌر االدارة المالٌة مجتمعٌن .   -عضو مجلس االدارة المنتدبؤو السٌد / ناصر عبدالحلٌم دمحم دمحم   -عبدالعزٌز حسن

  

 4516برلم       21191314لمجلس االدارة  لمدة ثبلثة سنوات ، تارٌخ : وكذلن  الموافمة على  تجدٌد  فترة  جدٌدة  

عبدالعزٌز مجدى عبدالعزٌز حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تولٌعا أساسٌا  ومعه أٌا من السٌد / ولٌد مجدى  -  198

 دٌر االدارة المالٌة مجتمعٌن .  م -عضو مجلس االدارة المنتدبؤو السٌد / ناصر عبدالحلٌم دمحم دمحم   -عبدالعزٌز حسن

  

 4516برلم       21191314وكذلن  الموافمة على  تجدٌد  فترة  جدٌدة  لمجلس االدارة  لمدة ثبلثة سنوات ، تارٌخ : 

ا اسبلم ابو بكر عبد المجٌد ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌر الشركة فى عبللتها مع الؽٌر وله فى هذ -  199

الصدد )منفرداً( اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او الئحته 

التنفٌذٌة للجمعٌة العامة , اجراء كافة العمود والمعامبلت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكبلء 

رتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة ومستخدمى الشركة وتحدٌد م

 7887برلم       21191314التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى ، تارٌخ : 

بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل, وله حك شراء اسبلم ابو بكر عبد المجٌد ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  تتعلك  -  211

وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت وااللراض بطرٌك االعتمادات والتعامل مع البنون بالسحب واالٌداع والتولٌع 

وبٌع المحبلت التجارٌة على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات باسم ولصالح الشركة وتحمٌماً الؼراضها واالفراج عن راسمال الشركة 

والعمارات وكذلن االشتران فى المإسسات االخرى وحك شراء وبٌع السٌارات واالصول الثابتة والمنمولة وال ٌكون التصرؾ ملزماً 

 برلم      21191314للشركة اال اذا ولعه المدٌر بالصفة التى ٌتعامل بها وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

7887 

نجبلء فتحى احمد عبده  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عبللتها مع الؽٌر ولهم منفردٌن أو  -  211

مجتمعٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو 

 لجمعٌة العامة.الئحته التنفٌذٌة ل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 175 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وللمدٌرٌن )حٌدر دمحم حاتم شمالً ، عاصم محمود الحبٌب( مجتمعٌن أو منفردٌن الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها 

أمام جمٌع الجهات حكومٌة وؼٌر حكومٌة وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع باسم ولصالح الشركة ولهم الحك فً 

 8581برلم       21191314وكبلء ، تارٌخ : تعٌٌن وولؾ وعزل 

حٌدر دمحم حاتم شمالى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عبللتها مع الؽٌر ولهم منفردٌن أو  -  212

مجتمعٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو 

 العامة. الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة

وللمدٌرٌن )حٌدر دمحم حاتم شمالً ، عاصم محمود الحبٌب( مجتمعٌن أو منفردٌن الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها 

أمام جمٌع الجهات حكومٌة وؼٌر حكومٌة وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع باسم ولصالح الشركة ولهم الحك فً 

 8581برلم       21191314، تارٌخ : تعٌٌن وولؾ وعزل وكبلء 

عاصم محمود الحبٌب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عبللتها مع الؽٌر ولهم منفردٌن أو  -  213

نون أو مجتمعٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو الما

 الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة.

وللمدٌرٌن )حٌدر دمحم حاتم شمالً ، عاصم محمود الحبٌب( مجتمعٌن أو منفردٌن الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها 

الحك فً  أمام جمٌع الجهات حكومٌة وؼٌر حكومٌة وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع باسم ولصالح الشركة ولهم

 8581برلم       21191314تعٌٌن وولؾ وعزل وكبلء ، تارٌخ : 

نجبلء فتحى احمد عبده  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض  -  214

رام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإب

بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل. ولهم حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت واإللراض بطرٌك االعتمادات ، 

 ولهما حك توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ولهما حك التعامل مع جمٌع

    21191314ٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات وإصدار الخطابات وشهادات ، تارٌخ : البنون والمصارؾ من سحب وإ 

 8581برلم   

حٌدر دمحم حاتم شمالى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض  -  215

كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد 

بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل. ولهم حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت واإللراض بطرٌك االعتمادات ، 

 ع جمٌعولهما حك توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ولهما حك التعامل م

    21191314البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات وإصدار الخطابات وشهادات ، تارٌخ :  

 8581برلم   

عاصم محمود الحبٌب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض  -  216

الػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك ودفع كافة المب

بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل. ولهم حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت واإللراض بطرٌك االعتمادات ، 

 بعض ما ذكر. ولهما حك التعامل مع جمٌعولهما حك توكٌل الؽٌر فً كل أو 

    21191314البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات وإصدار الخطابات وشهادات ، تارٌخ :  

 8581برلم   

إلفراج عن رأس مال نجبلء فتحى احمد عبده  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  الضمان وحك اإللتراض والرهن ، ولهما ا -  217

 الشركة المودع بالبنن، ولهما حك توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر.

 8581برلم       21191314وللمدٌرة) نجبلء فتحً احمد عبده  ( حك إدارة العبللات العامة فمط. ، تارٌخ : 

اض والرهن ، ولهما اإلفراج عن رأس مال حٌدر دمحم حاتم شمالى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  الضمان وحك اإللتر -  218

 الشركة المودع بالبنن، ولهما حك توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 176 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 8581برلم       21191314وللمدٌرة) نجبلء فتحً احمد عبده  ( حك إدارة العبللات العامة فمط. ، تارٌخ : 

لضمان وحك اإللتراض والرهن ، ولهما اإلفراج عن رأس مال عاصم محمود الحبٌب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ا -  219

 الشركة المودع بالبنن، ولهما حك توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر.

 8581برلم       21191314وللمدٌرة) نجبلء فتحً احمد عبده  ( حك إدارة العبللات العامة فمط. ، تارٌخ : 

ٌس مجلس ادارة  تجدٌد  فترة جدٌدة  لمجلس االدارة  بنفس التشكٌل  والصبلحٌات  نبٌل ابادٌر شحاتة  شركة مساهمة  رئ -  211

 3582برلم       21191314لمدة  ثبلثة  سنوات . ، تارٌخ : 

 2724برلم       21191315عبل ابراهٌم عنانى مصطفى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع   ، تارٌخ :  -  211

ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة فى عبللتها مع الؽٌر ولهم منفردٌن فى هذا  احمد دمحم على البابلى  -  212

الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها لدى كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة لتسٌر أمور الشركة وانهاء 

 الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة .  االجراءات الخاصة بها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد

ابلى   ولجمٌع المدٌرون  السٌد / أحمد دمحم على البابلى , السٌد / مصطفى دمحم على البابلى ,                  السٌدة / نجوى دمحم على الب

 2143برلم       21191315مجتمعٌن أو منفردٌن   الحك فى ابرام ، تارٌخ : 

نجوى دمحم على البابلى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة فى عبللتها مع الؽٌر ولهم منفردٌن فى هذا  -  213

الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها لدى كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة لتسٌر أمور الشركة وانهاء 

 فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة .  االجراءات الخاصة بها

ابلى   ولجمٌع المدٌرون  السٌد / أحمد دمحم على البابلى , السٌد / مصطفى دمحم على البابلى ,                  السٌدة / نجوى دمحم على الب

 2143برلم       21191315تارٌخ :  مجتمعٌن أو منفردٌن   الحك فى ابرام ،

مصطفى دمحم على البابلى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة فى عبللتها مع الؽٌر ولهم منفردٌن فى  -  214

شركة وانهاء هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها لدى كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة لتسٌر أمور ال

 االجراءات الخاصة بها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة . 

ابلى   ولجمٌع المدٌرون  السٌد / أحمد دمحم على البابلى , السٌد / مصطفى دمحم على البابلى ,                  السٌدة / نجوى دمحم على الب

 2143برلم       21191315عٌن أو منفردٌن   الحك فى ابرام ، تارٌخ : مجتم

احمد دمحم على البابلى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  كافة العمود والمعامبلت  الداخلة ضمن ؼرض الشركة وابرام  -  215

هم حك الرهن وااللتراض بضمان أصول جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو األجل ول

الشركة المادٌة والمعنوٌة من البنون والحك فى فتح الحسابات بالبنون واالٌداع والسحب منها والتصرؾ فى كافة أصول الشركة 

ر بشرط أن ٌتم ذلن المادٌة والمعنوٌة بما فٌها السٌارات بكافة أوجه التصرؾ الناللة للملكٌة أو الممٌدة لها بما فى ذلن البٌع والتؤجٌ

 2143برلم       21191315كله باسم الشركة وتحمٌما لؽرضها . ، تارٌخ : 

نجوى دمحم على البابلى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  كافة العمود والمعامبلت  الداخلة ضمن ؼرض الشركة وابرام  -  216

ة بالنمد أو األجل ولهم حك الرهن وااللتراض بضمان أصول جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشرك

الشركة المادٌة والمعنوٌة من البنون والحك فى فتح الحسابات بالبنون واالٌداع والسحب منها والتصرؾ فى كافة أصول الشركة 

فى ذلن البٌع والتؤجٌر بشرط أن ٌتم ذلن المادٌة والمعنوٌة بما فٌها السٌارات بكافة أوجه التصرؾ الناللة للملكٌة أو الممٌدة لها بما 

 2143برلم       21191315كله باسم الشركة وتحمٌما لؽرضها . ، تارٌخ : 

مصطفى دمحم على البابلى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  كافة العمود والمعامبلت  الداخلة ضمن ؼرض الشركة وابرام  -  217

تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو األجل ولهم حك الرهن وااللتراض بضمان أصول  جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى

الشركة المادٌة والمعنوٌة من البنون والحك فى فتح الحسابات بالبنون واالٌداع والسحب منها والتصرؾ فى كافة أصول الشركة 

ة أو الممٌدة لها بما فى ذلن البٌع والتؤجٌر بشرط أن ٌتم ذلن المادٌة والمعنوٌة بما فٌها السٌارات بكافة أوجه التصرؾ الناللة للملكٌ

 2143برلم       21191315كله باسم الشركة وتحمٌما لؽرضها . ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 177 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

نشوى كمال محمود الشعراوي  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  تمثل السٌدة / نشوى كمال محمود الشعراوي الشركة فً  -  218

لها ) منفردة ( فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد عبللتها مع الؽٌر و

الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة ، ولها ) منفردة ( إجراء كافة العمود والمعامبلت الداخلة ضمن ؼرض الشركة 

ء مستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكبل

 11162برلم       21191315مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والبنون ، تارٌخ : 

تولٌع على عمود المرض نشوى كمال محمود الشعراوي  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  واالفراج عن رأسمال الشركة وال -  219

والرهن بإسم ولصالح الشركة واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات 

التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل والتولٌع أمام الشهر العمارى على كافة العمود ، والحك فى لبض واستبلم المبالػ 

تحمة للشركة سواء كانت نمدٌة او بشٌكات وحك شراء وبٌع جمٌع المهمات والبضائع والمنموالت والعمارات واألراضى المس

 11162برلم       21191315والسٌارات والتولٌع على تلن العمود أمام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك ، تارٌخ : 

نشوى كمال محمود الشعراوي  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ، والتعامل مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة بؤى  -  221

نوع من المعامبلت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

رؾ فً أي اصل من أصول الشركة وال ٌكون التصرؾ ملزماً للشركة إال إذا ولعه للمدٌر مشفوعا السندات اإلذنٌة التجارٌة والتص

برلم       21191315بالصفة التى ٌتعامل بها ولها ) منفردة (  تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

11162 

عضو مجلس ادارة  إعادة تشكٌل مجلس اإلدارة لمدة ثبلث سنوات تبدأ   سارة اسامة ابراهٌم سٌد احمد السٌد  شركة مساهمة -  221

 5356برلم       21191315من تارٌخ الجمعٌة بذات الصبلحٌات ، تارٌخ : 

دمحم احمد فإاد علً توفٌك  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إعادة تشكٌل مجلس اإلدارة لمدة ثبلث سنوات تبدأ من  -  222

 5356برلم       21191315ذات الصبلحٌات ، تارٌخ : تارٌخ الجمعٌة ب

عادل دمحم ابوزٌد مصلح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إعادة تشكٌل مجلس اإلدارة لمدة ثبلث سنوات تبدأ من تارٌخ  -  223

 5356برلم       21191315الجمعٌة بذات الصبلحٌات ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  إعادة تشكٌل مجلس اإلدارة لمدة  كرٌم اٌهاب عامر عامر عامر حسن  -  224

 5356برلم       21191315ثبلث سنوات تبدأ من تارٌخ الجمعٌة بذات الصبلحٌات ، تارٌخ : 

 9585برلم       21191316ٌونس أحمد عبد الرحمن حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  225

 9585برلم       21191316محمود هشام عبد العزٌز احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  226

 9585برلم       21191316سالمان عبد البله دمحم سلٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  227

 9585برلم       21191316نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : احمد حسن احمد ؼفٌر  شركة مساهمة   -  228

ٌونس أحمد عبد الرحمن حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لرئٌس بمجلس اإلدارة منفرداً وله حك الصبلحٌات  -  229

أمام جمٌع الجهات فً كل ما ٌخص السالفة بالسجل التجاري وفتح الحسابات وؼلمه بالبنون وااللتراض والرهن وحضور المزاٌدات 

 الشركة منفرد واالفراج عن رأس مال الشركة واستصدار خطابات الضمان وتوكٌل الؽٌر والتفوٌض كذلن فً كل أو بعض ما ذكر 

 9585برلم       21191316وكذلن له الحك فً استصدار خطابات الضمان من البنود منفرداً ، تارٌخ : 

عزٌز احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لرئٌس بمجلس اإلدارة منفرداً وله حك الصبلحٌات محمود هشام عبد ال -  231

السالفة بالسجل التجاري وفتح الحسابات وؼلمه بالبنون وااللتراض والرهن وحضور المزاٌدات أمام جمٌع الجهات فً كل ما ٌخص 

 لضمان وتوكٌل الؽٌر والتفوٌض كذلن فً كل أو بعض ما ذكر الشركة منفرد واالفراج عن رأس مال الشركة واستصدار خطابات ا

 9585برلم       21191316وكذلن له الحك فً استصدار خطابات الضمان من البنود منفرداً ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 178 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لسالفة سالمان عبد البله دمحم سلٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لرئٌس بمجلس اإلدارة منفرداً وله حك الصبلحٌات ا -  231

بالسجل التجاري وفتح الحسابات وؼلمه بالبنون وااللتراض والرهن وحضور المزاٌدات أمام جمٌع الجهات فً كل ما ٌخص الشركة 

 منفرد واالفراج عن رأس مال الشركة واستصدار خطابات الضمان وتوكٌل الؽٌر والتفوٌض كذلن فً كل أو بعض ما ذكر 

 9585برلم       21191316الضمان من البنود منفرداً ، تارٌخ : وكذلن له الحك فً استصدار خطابات 

احمد حسن احمد ؼفٌر  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لرئٌس بمجلس اإلدارة منفرداً وله حك الصبلحٌات  -  232

مٌع الجهات فً كل ما ٌخص السالفة بالسجل التجاري وفتح الحسابات وؼلمه بالبنون وااللتراض والرهن وحضور المزاٌدات أمام ج

 الشركة منفرد واالفراج عن رأس مال الشركة واستصدار خطابات الضمان وتوكٌل الؽٌر والتفوٌض كذلن فً كل أو بعض ما ذكر 

 9585برلم       21191316وكذلن له الحك فً استصدار خطابات الضمان من البنود منفرداً ، تارٌخ : 

 9585برلم       21191316ن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ : ٌونس أحمد عبد الرحمن حس -  233

 9585برلم       21191316محمود هشام عبد العزٌز احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  234

 9585رلم   ب    21191316سالمان عبد البله دمحم سلٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  235

 9585برلم       21191316احمد حسن احمد ؼفٌر  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  236

اٌهاب دمحم عبد الؽنى دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة بنفس الصبلحٌات  -  237

 3541برلم       21191316السابمة بالسجل التجارى ، تارٌخ : 

أمنٌة إٌهاب دمحم عبد الؽنً دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة بنفس الصبلحٌات السابمة  -  238

 3541برلم       21191316بالسجل التجارى ، تارٌخ : 

عادة تشكٌل مجلس االدارة بنفس الصبلحٌات السابمة مً عماد دمحم عبد الؽنً دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ا -  239

 3541برلم       21191316بالسجل التجارى ، تارٌخ : 

 9885برلم       21191316بشٌر العزٌزى رجب لنعر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  241

 9885برلم       21191316بشٌر العزٌزى رجب لنعر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  241

 9885برلم       21191316علً عبد الرحمن دمحم حسام الدٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  242

 9885برلم       21191316علً عبد الرحمن دمحم حسام الدٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  243

 9885برلم       21191316ة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ : دمحم دمحم توفٌك شعبان  توصٌ -  244

 9885برلم       21191316دمحم دمحم توفٌك شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  245

 9885برلم       21191316سعد محمود توفٌك شعبان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  246

 9885برلم       21191316سعد محمود توفٌك شعبان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  247

 9885برلم       21191316دمحم العزٌزى رجب على لنعر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  248

 9885برلم       21191316 دمحم العزٌزى رجب على لنعر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ : -  249

 9885برلم       21191316دمحم دمحم دسولى لنعر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  251

 9885برلم       21191316دمحم دمحم دسولى لنعر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  251



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 179 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 9885برلم       21191316دٌر و شرٌن   ، تارٌخ : عبدهللا ؼنٌم عبدالكرٌم سحلول  توصٌة بسٌطة  م -  252

 9885برلم       21191316عبدهللا ؼنٌم عبدالكرٌم سحلول  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  253

 9885برلم       21191316فاٌزة أحمد السٌد رمضان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  254

 9885برلم       21191316لسٌد رمضان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ : فاٌزة أحمد ا -  255

 9885برلم       21191316هنداوي السٌد هنداوي حسام الدٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  256

 9885برلم       21191316هنداوي السٌد هنداوي حسام الدٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  257

 9885برلم       21191316السعٌد السٌد عبد الحً أبو حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  258

 9885برلم       21191316السعٌد السٌد عبد الحً أبو حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  259

 9885برلم       21191316شرٌن متضامن   ، تارٌخ :   عادل دمحم توفٌك شعبان  توصٌة بسٌطة -  261

 9885برلم       21191316عادل دمحم توفٌك شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  261

 9885برلم       21191316السٌد دمحم السٌد احمد ماجور  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  262

 9885برلم       21191316السٌد احمد ماجور  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ : السٌد دمحم  -  263

 9885برلم       21191316سعٌد عمران عبده زؼلول  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  264

 9885برلم       21191316سعٌد عمران عبده زؼلول  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  265

 9885برلم       21191316توفٌك دمحم توفٌك شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  266

 9885برلم       21191316توفٌك دمحم توفٌك شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  267

 9885برلم       21191316شاكر دمحم دمحم داود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  268

 9885برلم       21191316شاكر دمحم دمحم داود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  269

 9885برلم       21191316بشٌر العزٌزى رجب لنعر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  271

 9885برلم       21191316، تارٌخ :    بشٌر العزٌزى رجب لنعر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن -  271

 9885برلم       21191316علً عبد الرحمن دمحم حسام الدٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  272

 9885برلم       21191316علً عبد الرحمن دمحم حسام الدٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  273

 9885برلم       21191316دمحم دمحم توفٌك شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  274

 9885برلم       21191316دمحم دمحم توفٌك شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  275

 9885برلم       21191316سعد محمود توفٌك شعبان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  276

 9885برلم       21191316سعد محمود توفٌك شعبان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  277

 9885برلم       21191316دمحم العزٌزى رجب على لنعر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  278



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 180 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 9885برلم       21191316شرٌن   ، تارٌخ :  دمحم العزٌزى رجب على لنعر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و -  279

 9885برلم       21191316دمحم دمحم دسولى لنعر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  281

 9885برلم       21191316دمحم دمحم دسولى لنعر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  281

 9885برلم       21191316ل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ : عبدهللا ؼنٌم عبدالكرٌم سحلو -  282

 9885برلم       21191316عبدهللا ؼنٌم عبدالكرٌم سحلول  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  283

 9885برلم       21191316فاٌزة أحمد السٌد رمضان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  284

 9885برلم       21191316فاٌزة أحمد السٌد رمضان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  285

 9885برلم       21191316هنداوي السٌد هنداوي حسام الدٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  286

 9885برلم       21191316، تارٌخ : هنداوي السٌد هنداوي حسام الدٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن    -  287

 9885برلم       21191316السعٌد السٌد عبد الحً أبو حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  288

 9885برلم       21191316السعٌد السٌد عبد الحً أبو حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  289

 9885برلم       21191316عبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ : عادل دمحم توفٌك ش -  291

 9885برلم       21191316عادل دمحم توفٌك شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  291

 9885برلم       21191316السٌد دمحم السٌد احمد ماجور  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  292

 9885برلم       21191316السٌد دمحم السٌد احمد ماجور  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  293

 9885برلم       21191316سعٌد عمران عبده زؼلول  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  294

 9885برلم       21191316سعٌد عمران عبده زؼلول  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  295

 9885برلم       21191316توفٌك دمحم توفٌك شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  296

 9885برلم       21191316توفٌك دمحم توفٌك شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  297

 9885برلم       21191316من   ، تارٌخ : شاكر دمحم دمحم داود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضا -  298

 9885برلم       21191316شاكر دمحم دمحم داود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  299

 9885برلم       21191316بشٌر العزٌزى رجب لنعر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  311

 9885برلم       21191316سٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ : بشٌر العزٌزى رجب لنعر  توصٌة ب -  311

 9885برلم       21191316علً عبد الرحمن دمحم حسام الدٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  312

 9885برلم       21191316علً عبد الرحمن دمحم حسام الدٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  313

 9885برلم       21191316دمحم دمحم توفٌك شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  314

 9885برلم       21191316دمحم دمحم توفٌك شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  315



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 181 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 9885برلم       21191316سعد محمود توفٌك شعبان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  316

 9885برلم       21191316سعد محمود توفٌك شعبان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  317

 9885برلم       21191316دمحم العزٌزى رجب على لنعر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  318

 9885برلم       21191316شرٌن   ، تارٌخ :  دمحم العزٌزى رجب على لنعر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و -  319

 9885برلم       21191316دمحم دمحم دسولى لنعر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  311

 9885برلم       21191316دمحم دمحم دسولى لنعر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  311

 9885برلم       21191316ل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ : عبدهللا ؼنٌم عبدالكرٌم سحلو -  312

 9885برلم       21191316عبدهللا ؼنٌم عبدالكرٌم سحلول  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  313

 9885برلم       21191316فاٌزة أحمد السٌد رمضان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  314

 9885برلم       21191316فاٌزة أحمد السٌد رمضان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  315

 9885برلم       21191316هنداوي السٌد هنداوي حسام الدٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  316

 9885برلم       21191316، تارٌخ : هنداوي السٌد هنداوي حسام الدٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن    -  317

 9885برلم       21191316السعٌد السٌد عبد الحً أبو حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  318

 9885برلم       21191316السعٌد السٌد عبد الحً أبو حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  319

 9885برلم       21191316عبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ : عادل دمحم توفٌك ش -  321

 9885برلم       21191316عادل دمحم توفٌك شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  321

 9885برلم       21191316السٌد دمحم السٌد احمد ماجور  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  322

 9885برلم       21191316السٌد دمحم السٌد احمد ماجور  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  323

 9885برلم       21191316سعٌد عمران عبده زؼلول  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  324

 9885برلم       21191316سعٌد عمران عبده زؼلول  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  325

 9885برلم       21191316توفٌك دمحم توفٌك شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  326

 9885برلم       21191316توفٌك دمحم توفٌك شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  327

 9885برلم       21191316من   ، تارٌخ : شاكر دمحم دمحم داود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضا -  328

 9885برلم       21191316شاكر دمحم دمحم داود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  329

بشٌر العزٌزى رجب لنعر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌعدل الصفه من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  331

 9885برلم       21191316

بشٌر العزٌزى رجب لنعر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌعدل الصفه من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  331

 9885برلم       21191316



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 9885برلم       21191316: 

السٌد دمحم السٌد احمد ماجور  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌعدل الصفه من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ  -  353

 9885برلم       21191316: 

سعٌد عمران عبده زؼلول  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌعدل الصفه من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  354

 9885برلم       21191316

سعٌد عمران عبده زؼلول  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌعدل الصفه من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  355

 9885برلم       21191316

توفٌك دمحم توفٌك شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌعدل الصفه من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  356

 9885م   برل    21191316

توفٌك دمحم توفٌك شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌعدل الصفه من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  357

 9885برلم       21191316

شاكر دمحم دمحم داود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌعدل الصفه من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  358

 9885برلم       21191316

شاكر دمحم دمحم داود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌعدل الصفه من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  359

 9885برلم       21191316

شرٌن  7شرٌن موصى + دخول عدد 3بشٌر العزٌزى رجب لنعر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ////) خروج عدد -  361

(  ٌكون حك اإلدارة والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /  هنداوي السٌد هنداوي  موصى مذكور بالعمد

حسام الدٌن والسٌد / سعد محمود توفٌك شعبان و السٌد / دمحم العزٌزى رجب على لنعر والسٌد / عبدهللا ؼنٌم عبدالكرٌم سحلول  

لتعامل بؤسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ولهم اثنٌن مجتمعٌن الحك فى التولٌع  فى ا

 9885برلم       21191316والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن ، تارٌخ : 

شرٌن  7شرٌن موصى + دخول عدد 3بشٌر العزٌزى رجب لنعر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ////) خروج عدد -  361

موصى مذكور بالعمد (  ٌكون حك اإلدارة والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /  هنداوي السٌد هنداوي 

و السٌد / دمحم العزٌزى رجب على لنعر والسٌد / عبدهللا ؼنٌم عبدالكرٌم سحلول   حسام الدٌن والسٌد / سعد محمود توفٌك شعبان

ولهم اثنٌن مجتمعٌن الحك فى التولٌع  فى التعامل بؤسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

 9885برلم       21191316خ : والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن ، تارٌ

 7شرٌن موصى + دخول عدد 3علً عبد الرحمن دمحم حسام الدٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ////) خروج عدد -  362

شرٌن موصى مذكور بالعمد (  ٌكون حك اإلدارة والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /  هنداوي السٌد 

الدٌن والسٌد / سعد محمود توفٌك شعبان و السٌد / دمحم العزٌزى رجب على لنعر والسٌد / عبدهللا ؼنٌم عبدالكرٌم  هنداوي حسام

سحلول  ولهم اثنٌن مجتمعٌن الحك فى التولٌع  فى التعامل بؤسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر 

 9885برلم       21191316مطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن ، تارٌخ : الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال وال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 184 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 7شرٌن موصى + دخول عدد 3علً عبد الرحمن دمحم حسام الدٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ////) خروج عدد -  363

نٌن السٌد /  هنداوي السٌد شرٌن موصى مذكور بالعمد (  ٌكون حك اإلدارة والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشركاء المتضام

هنداوي حسام الدٌن والسٌد / سعد محمود توفٌك شعبان و السٌد / دمحم العزٌزى رجب على لنعر والسٌد / عبدهللا ؼنٌم عبدالكرٌم 

سحلول  ولهم اثنٌن مجتمعٌن الحك فى التولٌع  فى التعامل بؤسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر 

 9885برلم       21191316كومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن ، تارٌخ : الح

شرٌن موصى  7شرٌن موصى + دخول عدد 3دمحم دمحم توفٌك شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ////) خروج عدد -  364

جهات الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /  هنداوي السٌد هنداوي حسام الدٌن مذكور بالعمد (  ٌكون حك اإلدارة والمسئولٌة أمام ال

والسٌد / سعد محمود توفٌك شعبان و السٌد / دمحم العزٌزى رجب على لنعر والسٌد / عبدهللا ؼنٌم عبدالكرٌم سحلول  ولهم اثنٌن 

مٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام مجتمعٌن الحك فى التولٌع  فى التعامل بؤسم الشركة وضمن أؼراضها أمام ج

 9885برلم       21191316ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن ، تارٌخ : 

شرٌن موصى  7شرٌن موصى + دخول عدد 3دمحم دمحم توفٌك شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ////) خروج عدد -  365

ك اإلدارة والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /  هنداوي السٌد هنداوي حسام الدٌن مذكور بالعمد (  ٌكون ح

والسٌد / سعد محمود توفٌك شعبان و السٌد / دمحم العزٌزى رجب على لنعر والسٌد / عبدهللا ؼنٌم عبدالكرٌم سحلول  ولهم اثنٌن 

م الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام مجتمعٌن الحك فى التولٌع  فى التعامل بؤس

 9885برلم       21191316ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن ، تارٌخ : 

موصى  شرٌن 7شرٌن موصى + دخول عدد 3سعد محمود توفٌك شعبان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ////) خروج عدد -  366

مذكور بالعمد (  ٌكون حك اإلدارة والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /  هنداوي السٌد هنداوي حسام الدٌن 

والسٌد / سعد محمود توفٌك شعبان و السٌد / دمحم العزٌزى رجب على لنعر والسٌد / عبدهللا ؼنٌم عبدالكرٌم سحلول  ولهم اثنٌن 

ك فى التولٌع  فى التعامل بؤسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام مجتمعٌن الح

 9885برلم       21191316ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن ، تارٌخ : 

شرٌن موصى  7شرٌن موصى + دخول عدد 3سعد محمود توفٌك شعبان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ////) خروج عدد -  367

مذكور بالعمد (  ٌكون حك اإلدارة والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /  هنداوي السٌد هنداوي حسام الدٌن 

حلول  ولهم اثنٌن والسٌد / سعد محمود توفٌك شعبان و السٌد / دمحم العزٌزى رجب على لنعر والسٌد / عبدهللا ؼنٌم عبدالكرٌم س

مجتمعٌن الحك فى التولٌع  فى التعامل بؤسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام 

 9885برلم       21191316ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن ، تارٌخ : 

شرٌن  7شرٌن موصى + دخول عدد 3ٌطة  مدٌر و شرٌن  ////) خروج عدددمحم العزٌزى رجب على لنعر  توصٌة بس -  368

موصى مذكور بالعمد (  ٌكون حك اإلدارة والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /  هنداوي السٌد هنداوي 

السٌد / عبدهللا ؼنٌم عبدالكرٌم سحلول  حسام الدٌن والسٌد / سعد محمود توفٌك شعبان و السٌد / دمحم العزٌزى رجب على لنعر و

ولهم اثنٌن مجتمعٌن الحك فى التولٌع  فى التعامل بؤسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

 9885برلم       21191316والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن ، تارٌخ : 

شرٌن  7شرٌن موصى + دخول عدد 3 العزٌزى رجب على لنعر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ////) خروج عدددمحم -  369

موصى مذكور بالعمد (  ٌكون حك اإلدارة والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /  هنداوي السٌد هنداوي 

ٌد / دمحم العزٌزى رجب على لنعر والسٌد / عبدهللا ؼنٌم عبدالكرٌم سحلول  حسام الدٌن والسٌد / سعد محمود توفٌك شعبان و الس

ولهم اثنٌن مجتمعٌن الحك فى التولٌع  فى التعامل بؤسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

 9885برلم       21191316والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن ، تارٌخ : 

شرٌن موصى  7شرٌن موصى + دخول عدد 3دمحم دمحم دسولى لنعر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ////) خروج عدد -  371

مذكور بالعمد (  ٌكون حك اإلدارة والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /  هنداوي السٌد هنداوي حسام الدٌن 

سعد محمود توفٌك شعبان و السٌد / دمحم العزٌزى رجب على لنعر والسٌد / عبدهللا ؼنٌم عبدالكرٌم سحلول  ولهم اثنٌن والسٌد / 

مجتمعٌن الحك فى التولٌع  فى التعامل بؤسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام 

 9885برلم       21191316أشكالهم وكذلن ، تارٌخ :  ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 185 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شرٌن موصى  7شرٌن موصى + دخول عدد 3دمحم دمحم دسولى لنعر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ////) خروج عدد -  371

هنداوي حسام الدٌن مذكور بالعمد (  ٌكون حك اإلدارة والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /  هنداوي السٌد 

والسٌد / سعد محمود توفٌك شعبان و السٌد / دمحم العزٌزى رجب على لنعر والسٌد / عبدهللا ؼنٌم عبدالكرٌم سحلول  ولهم اثنٌن 

مجتمعٌن الحك فى التولٌع  فى التعامل بؤسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام 

 9885برلم       21191316االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن ، تارٌخ : ولطاع 

شرٌن  7شرٌن موصى + دخول عدد 3عبدهللا ؼنٌم عبدالكرٌم سحلول  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ////) خروج عدد -  372

ء المتضامنٌن السٌد /  هنداوي السٌد هنداوي موصى مذكور بالعمد (  ٌكون حك اإلدارة والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشركا

حسام الدٌن والسٌد / سعد محمود توفٌك شعبان و السٌد / دمحم العزٌزى رجب على لنعر والسٌد / عبدهللا ؼنٌم عبدالكرٌم سحلول  

وؼٌر الحكومٌة  ولهم اثنٌن مجتمعٌن الحك فى التولٌع  فى التعامل بؤسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة

 9885برلم       21191316والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن ، تارٌخ : 

شرٌن  7شرٌن موصى + دخول عدد 3عبدهللا ؼنٌم عبدالكرٌم سحلول  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ////) خروج عدد -  373

لمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /  هنداوي السٌد هنداوي موصى مذكور بالعمد (  ٌكون حك اإلدارة وا

حسام الدٌن والسٌد / سعد محمود توفٌك شعبان و السٌد / دمحم العزٌزى رجب على لنعر والسٌد / عبدهللا ؼنٌم عبدالكرٌم سحلول  

ن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ولهم اثنٌن مجتمعٌن الحك فى التولٌع  فى التعامل بؤسم الشركة وضم

 9885برلم       21191316والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن ، تارٌخ : 

شرٌن  7شرٌن موصى + دخول عدد 3فاٌزة أحمد السٌد رمضان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ////) خروج عدد -  374

بالعمد (  ٌكون حك اإلدارة والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /  هنداوي السٌد هنداوي  موصى مذكور

حسام الدٌن والسٌد / سعد محمود توفٌك شعبان و السٌد / دمحم العزٌزى رجب على لنعر والسٌد / عبدهللا ؼنٌم عبدالكرٌم سحلول  

ع  فى التعامل بؤسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ولهم اثنٌن مجتمعٌن الحك فى التولٌ

 9885برلم       21191316والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن ، تارٌخ : 

شرٌن  7+ دخول عدد  شرٌن موصى3فاٌزة أحمد السٌد رمضان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ////) خروج عدد -  375

موصى مذكور بالعمد (  ٌكون حك اإلدارة والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /  هنداوي السٌد هنداوي 

حسام الدٌن والسٌد / سعد محمود توفٌك شعبان و السٌد / دمحم العزٌزى رجب على لنعر والسٌد / عبدهللا ؼنٌم عبدالكرٌم سحلول  

اثنٌن مجتمعٌن الحك فى التولٌع  فى التعامل بؤسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة  ولهم

 9885برلم       21191316والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن ، تارٌخ : 

شرٌن  7شرٌن موصى + دخول عدد 3مدٌر و شرٌن  ////) خروج عددهنداوي السٌد هنداوي حسام الدٌن  توصٌة بسٌطة   -  376

موصى مذكور بالعمد (  ٌكون حك اإلدارة والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /  هنداوي السٌد هنداوي 

/ عبدهللا ؼنٌم عبدالكرٌم سحلول   حسام الدٌن والسٌد / سعد محمود توفٌك شعبان و السٌد / دمحم العزٌزى رجب على لنعر والسٌد

ولهم اثنٌن مجتمعٌن الحك فى التولٌع  فى التعامل بؤسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

 9885برلم       21191316والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن ، تارٌخ : 

شرٌن  7شرٌن موصى + دخول عدد 3لسٌد هنداوي حسام الدٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ////) خروج عددهنداوي ا -  377

موصى مذكور بالعمد (  ٌكون حك اإلدارة والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /  هنداوي السٌد هنداوي 

ٌد / دمحم العزٌزى رجب على لنعر والسٌد / عبدهللا ؼنٌم عبدالكرٌم سحلول  حسام الدٌن والسٌد / سعد محمود توفٌك شعبان و الس

ولهم اثنٌن مجتمعٌن الحك فى التولٌع  فى التعامل بؤسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

 9885برلم       21191316والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن ، تارٌخ : 

شرٌن  7شرٌن موصى + دخول عدد 3السعٌد السٌد عبد الحً أبو حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ////) خروج عدد -  378

موصى مذكور بالعمد (  ٌكون حك اإلدارة والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /  هنداوي السٌد هنداوي 

والسٌد / سعد محمود توفٌك شعبان و السٌد / دمحم العزٌزى رجب على لنعر والسٌد / عبدهللا ؼنٌم عبدالكرٌم سحلول  حسام الدٌن 

ولهم اثنٌن مجتمعٌن الحك فى التولٌع  فى التعامل بؤسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

 9885برلم       21191316خاص بكافة أشكالهم وكذلن ، تارٌخ : والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 186 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شرٌن  7شرٌن موصى + دخول عدد 3السعٌد السٌد عبد الحً أبو حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ////) خروج عدد -  379

د /  هنداوي السٌد هنداوي موصى مذكور بالعمد (  ٌكون حك اإلدارة والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌ

حسام الدٌن والسٌد / سعد محمود توفٌك شعبان و السٌد / دمحم العزٌزى رجب على لنعر والسٌد / عبدهللا ؼنٌم عبدالكرٌم سحلول  

ولهم اثنٌن مجتمعٌن الحك فى التولٌع  فى التعامل بؤسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

 9885برلم       21191316لمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن ، تارٌخ : وا

شرٌن موصى  7شرٌن موصى + دخول عدد 3عادل دمحم توفٌك شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ////) خروج عدد -  381

سمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /  هنداوي السٌد هنداوي حسام الدٌن مذكور بالعمد (  ٌكون حك اإلدارة والمسئولٌة أمام الجهات الر

والسٌد / سعد محمود توفٌك شعبان و السٌد / دمحم العزٌزى رجب على لنعر والسٌد / عبدهللا ؼنٌم عبدالكرٌم سحلول  ولهم اثنٌن 

ات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام مجتمعٌن الحك فى التولٌع  فى التعامل بؤسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجه

 9885برلم       21191316ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن ، تارٌخ : 

شرٌن موصى  7شرٌن موصى + دخول عدد 3عادل دمحم توفٌك شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ////) خروج عدد -  381

ة والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /  هنداوي السٌد هنداوي حسام الدٌن مذكور بالعمد (  ٌكون حك اإلدار

والسٌد / سعد محمود توفٌك شعبان و السٌد / دمحم العزٌزى رجب على لنعر والسٌد / عبدهللا ؼنٌم عبدالكرٌم سحلول  ولهم اثنٌن 

وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام  مجتمعٌن الحك فى التولٌع  فى التعامل بؤسم الشركة

 9885برلم       21191316ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن ، تارٌخ : 

شرٌن  7شرٌن موصى + دخول عدد 3السٌد دمحم السٌد احمد ماجور  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ////) خروج عدد -  382

وصى مذكور بالعمد (  ٌكون حك اإلدارة والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /  هنداوي السٌد هنداوي م

حسام الدٌن والسٌد / سعد محمود توفٌك شعبان و السٌد / دمحم العزٌزى رجب على لنعر والسٌد / عبدهللا ؼنٌم عبدالكرٌم سحلول  

فى التولٌع  فى التعامل بؤسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ولهم اثنٌن مجتمعٌن الحك 

 9885برلم       21191316والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن ، تارٌخ : 

شرٌن  7شرٌن موصى + دخول عدد 3عدد السٌد دمحم السٌد احمد ماجور  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ////) خروج -  383

موصى مذكور بالعمد (  ٌكون حك اإلدارة والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /  هنداوي السٌد هنداوي 

ٌم سحلول  حسام الدٌن والسٌد / سعد محمود توفٌك شعبان و السٌد / دمحم العزٌزى رجب على لنعر والسٌد / عبدهللا ؼنٌم عبدالكر

ولهم اثنٌن مجتمعٌن الحك فى التولٌع  فى التعامل بؤسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

 9885برلم       21191316والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن ، تارٌخ : 

شرٌن  7شرٌن موصى + دخول عدد 3ٌطة  شرٌن متضامن  ////) خروج عددسعٌد عمران عبده زؼلول  توصٌة بس -  384

موصى مذكور بالعمد (  ٌكون حك اإلدارة والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /  هنداوي السٌد هنداوي 

السٌد / عبدهللا ؼنٌم عبدالكرٌم سحلول  حسام الدٌن والسٌد / سعد محمود توفٌك شعبان و السٌد / دمحم العزٌزى رجب على لنعر و

ولهم اثنٌن مجتمعٌن الحك فى التولٌع  فى التعامل بؤسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

 9885برلم       21191316والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن ، تارٌخ : 

شرٌن  7شرٌن موصى + دخول عدد 3د عمران عبده زؼلول  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ////) خروج عددسعٌ -  385

موصى مذكور بالعمد (  ٌكون حك اإلدارة والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /  هنداوي السٌد هنداوي 

دمحم العزٌزى رجب على لنعر والسٌد / عبدهللا ؼنٌم عبدالكرٌم سحلول   حسام الدٌن والسٌد / سعد محمود توفٌك شعبان و السٌد /

ولهم اثنٌن مجتمعٌن الحك فى التولٌع  فى التعامل بؤسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

 9885برلم       21191316والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن ، تارٌخ : 

شرٌن موصى  7شرٌن موصى + دخول عدد 3توفٌك دمحم توفٌك شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ////) خروج عدد -  386

مذكور بالعمد (  ٌكون حك اإلدارة والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /  هنداوي السٌد هنداوي حسام الدٌن 

د محمود توفٌك شعبان و السٌد / دمحم العزٌزى رجب على لنعر والسٌد / عبدهللا ؼنٌم عبدالكرٌم سحلول  ولهم اثنٌن والسٌد / سع

مجتمعٌن الحك فى التولٌع  فى التعامل بؤسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام 

 9885برلم       21191316شكالهم وكذلن ، تارٌخ : ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 187 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شرٌن موصى  7شرٌن موصى + دخول عدد 3توفٌك دمحم توفٌك شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ////) خروج عدد -  387

هنداوي حسام الدٌن مذكور بالعمد (  ٌكون حك اإلدارة والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /  هنداوي السٌد 

والسٌد / سعد محمود توفٌك شعبان و السٌد / دمحم العزٌزى رجب على لنعر والسٌد / عبدهللا ؼنٌم عبدالكرٌم سحلول  ولهم اثنٌن 

مجتمعٌن الحك فى التولٌع  فى التعامل بؤسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام 

 9885برلم       21191316االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن ، تارٌخ : ولطاع 

شرٌن موصى  7شرٌن موصى + دخول عدد 3شاكر دمحم دمحم داود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ////) خروج عدد -  388

نٌن السٌد /  هنداوي السٌد هنداوي حسام الدٌن مذكور بالعمد (  ٌكون حك اإلدارة والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشركاء المتضام

والسٌد / سعد محمود توفٌك شعبان و السٌد / دمحم العزٌزى رجب على لنعر والسٌد / عبدهللا ؼنٌم عبدالكرٌم سحلول  ولهم اثنٌن 

كومٌة والمطاع العام مجتمعٌن الحك فى التولٌع  فى التعامل بؤسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الح

 9885برلم       21191316ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن ، تارٌخ : 

شرٌن موصى  7شرٌن موصى + دخول عدد 3شاكر دمحم دمحم داود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ////) خروج عدد -  389

ات الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد /  هنداوي السٌد هنداوي حسام الدٌن مذكور بالعمد (  ٌكون حك اإلدارة والمسئولٌة أمام الجه

والسٌد / سعد محمود توفٌك شعبان و السٌد / دمحم العزٌزى رجب على لنعر والسٌد / عبدهللا ؼنٌم عبدالكرٌم سحلول  ولهم اثنٌن 

ع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام مجتمعٌن الحك فى التولٌع  فى التعامل بؤسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌ

 9885برلم       21191316ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن ، تارٌخ : 

بشٌر العزٌزى رجب لنعر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب والرهن  -  391

وااللتراض والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم والمصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن أؼراضها ولهم 

وأجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات 

عض ماذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باآلجل ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل أو ب

 9885برلم       21191316. ، تارٌخ : 

بشٌر العزٌزى رجب لنعر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب والرهن  -  391

التعامل مع جمٌع البنون  وااللتراض والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور

والمصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن أؼراضها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

وأجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات 

ى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باآلجل ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن والصفمات الت

 9885برلم       21191316. ، تارٌخ : 

علً عبد الرحمن دمحم حسام الدٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب والرهن  -  392

لتراض والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون واال

والمصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن أؼراضها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات وأجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع 

والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باآلجل ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن 

 9885برلم       21191316. ، تارٌخ : 

دٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب والرهن علً عبد الرحمن دمحم حسام ال -  393

وااللتراض والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

ى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم والمصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن أؼراضها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدم

وأجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات 

الموصٌٌن  والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باآلجل ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر فٌما عدا الشركاء

 9885برلم       21191316. ، تارٌخ : 

دمحم دمحم توفٌك شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب والرهن وااللتراض  -  394

المصارؾ وكل والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون و

ذلن بؤسم الشركة وضمن أؼراضها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وحك لبض 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 188 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

النمد أو باآلجل ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن . ، تارٌخ : بمعامبلت الشركة ب

 9885برلم       21191316

دمحم دمحم توفٌك شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب والرهن وااللتراض  -  395

سابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل والتولٌع على الشٌكات وفتح ح

ذلن بؤسم الشركة وضمن أؼراضها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وحك لبض 

رٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجا

بمعامبلت الشركة بالنمد أو باآلجل ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن . ، تارٌخ : 

 9885برلم       21191316

مٌع البنون والمصارؾ من سحب والرهن سعد محمود توفٌك شعبان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  التعامل مع ج -  396

وااللتراض والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

والمصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن أؼراضها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات  وأجورهم وحك

والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باآلجل ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن 

 9885برلم       21191316. ، تارٌخ : 

سعد محمود توفٌك شعبان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب والرهن  -  397

وااللتراض والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

هم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم والمصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن أؼراضها ول

وأجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات 

و بعض ماذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باآلجل ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل أ

 9885برلم       21191316. ، تارٌخ : 

دمحم العزٌزى رجب على لنعر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب والرهن  -  398

افة صور التعامل مع جمٌع البنون وااللتراض والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وك

والمصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن أؼراضها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

وأجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات 

مات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باآلجل ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن والصف

 9885برلم       21191316. ، تارٌخ : 

دمحم العزٌزى رجب على لنعر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب والرهن  -  399

االلتراض والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون و

والمصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن أؼراضها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

ع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات وأجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌ

والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باآلجل ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن 

 9885برلم       21191316. ، تارٌخ : 

ٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب والرهن وااللتراض دمحم دمحم دسولى لنعر  توص -  411

والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل 

الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وحك لبض  ذلن بؤسم الشركة وضمن أؼراضها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء

ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

ن . ، تارٌخ : بمعامبلت الشركة بالنمد أو باآلجل ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌ

 9885برلم       21191316

دمحم دمحم دسولى لنعر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب والرهن وااللتراض  -  411

كل والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ و

ذلن بؤسم الشركة وضمن أؼراضها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وحك لبض 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 189 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

باآلجل ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن . ، تارٌخ : بمعامبلت الشركة بالنمد أو 

 9885برلم       21191316

عبدهللا ؼنٌم عبدالكرٌم سحلول  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب والرهن  -  412

بات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون وااللتراض والتولٌع على الشٌكات وفتح حسا

والمصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن أؼراضها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

ة وإبرام كافة العمود والمشارطات وأجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌ

والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باآلجل ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن 

 9885برلم       21191316. ، تارٌخ : 

مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب والرهن  عبدهللا ؼنٌم عبدالكرٌم سحلول  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  التعامل -  413

وااللتراض والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

والمصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن أؼراضها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

م وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات وأجوره

والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باآلجل ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن 

 9885   برلم    21191316. ، تارٌخ : 

فاٌزة أحمد السٌد رمضان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب والرهن  -  414

وااللتراض والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

ضها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم والمصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن أؼرا

وأجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات 

ى كل أو بعض ماذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باآلجل ولهم حك توكٌل الؽٌر ف

 9885برلم       21191316. ، تارٌخ : 

فاٌزة أحمد السٌد رمضان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب والرهن  -  415

وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون  وااللتراض والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان

والمصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن أؼراضها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

وأجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات 

لصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باآلجل ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن وا

 9885برلم       21191316. ، تارٌخ : 

والرهن هنداوي السٌد هنداوي حسام الدٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب  -  416

وااللتراض والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

والمصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن أؼراضها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

حوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات وأجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وت

والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باآلجل ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن 

 9885برلم       21191316. ، تارٌخ : 

وي حسام الدٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب والرهن هنداوي السٌد هندا -  417

وااللتراض والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

عزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم والمصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن أؼراضها ولهم الحك فى تعٌٌن و

وأجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات 

دا الشركاء الموصٌٌن والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باآلجل ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر فٌما ع

 9885برلم       21191316. ، تارٌخ : 

السعٌد السٌد عبد الحً أبو حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب والرهن  -  418

ل مع جمٌع البنون وااللتراض والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعام

والمصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن أؼراضها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 190 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وأجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات 

بمعامبلت الشركة بالنمد أو باآلجل ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن  والصفمات التى تتعلك

 9885برلم       21191316. ، تارٌخ : 

السعٌد السٌد عبد الحً أبو حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب والرهن  -  419

التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون وااللتراض و

والمصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن أؼراضها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

افة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات وأجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد ك

والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باآلجل ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن 

 9885برلم       21191316. ، تارٌخ : 

شرٌن متضامن  التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب والرهن  عادل دمحم توفٌك شعبان  توصٌة بسٌطة  -  411

وااللتراض والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

تحدٌد مرتباتهم والمصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن أؼراضها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة و

وأجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات 

والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باآلجل ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن 

 9885برلم       21191316ٌخ : . ، تار

عادل دمحم توفٌك شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب والرهن  -  411

وااللتراض والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

ؤسم الشركة وضمن أؼراضها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم والمصارؾ وكل ذلن ب

وأجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات 

لهم حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باآلجل و

 9885برلم       21191316. ، تارٌخ : 

السٌد دمحم السٌد احمد ماجور  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب والرهن  -  412

دار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون وااللتراض والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات وإستص

والمصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن أؼراضها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

كافة العمود والمشارطات وأجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام 

والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باآلجل ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن 

 9885برلم       21191316. ، تارٌخ : 

لبنون والمصارؾ من سحب والرهن السٌد دمحم السٌد احمد ماجور  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التعامل مع جمٌع ا -  413

وااللتراض والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

والمصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن أؼراضها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات وأجورهم وحك لبض 

والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باآلجل ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن 

 9885برلم       21191316. ، تارٌخ : 

سعٌد عمران عبده زؼلول  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب والرهن  -  414

وااللتراض والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

حك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم والمصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن أؼراضها ولهم ال

وأجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات 

ماذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن  والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باآلجل ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض

 9885برلم       21191316. ، تارٌخ : 

سعٌد عمران عبده زؼلول  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب والرهن  -  415

لتعامل مع جمٌع البنون وااللتراض والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور ا

والمصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن أؼراضها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 191 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وأجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات 

تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باآلجل ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن والصفمات التى 

 9885برلم       21191316. ، تارٌخ : 

توفٌك دمحم توفٌك شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب والرهن  -  416

تولٌع على الشٌكات وفتح حسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون وااللتراض وال

والمصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن أؼراضها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

ة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات وأجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كاف

والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باآلجل ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن 

 9885برلم       21191316. ، تارٌخ : 

شرٌن متضامن  التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب والرهن توفٌك دمحم توفٌك شعبان  توصٌة بسٌطة   -  417

وااللتراض والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

حدٌد مرتباتهم والمصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن أؼراضها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وت

وأجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات 

والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باآلجل ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن 

 9885برلم       21191316خ : . ، تارٌ

شاكر دمحم دمحم داود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب والرهن وااللتراض  -  418

والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل 

الشركة وضمن أؼراضها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وحك لبض  ذلن بؤسم

ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن . ، تارٌخ :  بمعامبلت الشركة بالنمد أو باآلجل ولهم

 9885برلم       21191316

شاكر دمحم دمحم داود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب والرهن وااللتراض  -  419

والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل 

حك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وحك لبض ذلن بؤسم الشركة وضمن أؼراضها ولهم ال

ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

ماذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن . ، تارٌخ :  بمعامبلت الشركة بالنمد أو باآلجل ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض

 9885برلم       21191316

ابراهٌم عبد ربه دمحم عبد ربه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌكون لرئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االدارة  -  421

الشراء والبٌع والعمارات والمنموالت والسٌارات والعضو المنتدب )مجتمعٌن أو منفردٌن ( حك تمثٌل الشركه و التولٌع على عمود 

والتولٌع على جمٌع عمود االٌجار و البٌع و الشراء و ؼٌرها و باسم الشركه و ألؼراض الشركه و حك التولٌع امام مصلحه الشهر 

عمال العام و الخاص و العمارى و جمٌع مكاتب التوثٌك و امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام ولطاع اال

 12592برلم       21191316اى نوع من المعامبلت المالٌه مع البنون و المصارؾ الخاصه ، تارٌخ : 

سعٌد عبد ربه دمحم عبد ربه  شركة مساهمة  عضو منتدب  ٌكون لرئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االدارة  -  421

ك تمثٌل الشركه و التولٌع على عمود الشراء والبٌع والعمارات والمنموالت والسٌارات والعضو المنتدب )مجتمعٌن أو منفردٌن ( ح

والتولٌع على جمٌع عمود االٌجار و البٌع و الشراء و ؼٌرها و باسم الشركه و ألؼراض الشركه و حك التولٌع امام مصلحه الشهر 

ر الحكومٌه و المطاع العام ولطاع االعمال العام و الخاص و العمارى و جمٌع مكاتب التوثٌك و امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌ

 12592برلم       21191316اى نوع من المعامبلت المالٌه مع البنون و المصارؾ الخاصه ، تارٌخ : 

 محمود عبد ربه دمحم عبد ربه -  422

ب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب عبد الؽفار  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌكون لرئٌس مجلس االداره ونائ 

)مجتمعٌن أو منفردٌن ( حك تمثٌل الشركه و التولٌع على عمود الشراء والبٌع والعمارات والمنموالت والسٌارات والتولٌع على جمٌع 

مارى و جمٌع عمود االٌجار و البٌع و الشراء و ؼٌرها و باسم الشركه و ألؼراض الشركه و حك التولٌع امام مصلحه الشهر الع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 192 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مكاتب التوثٌك و امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام ولطاع االعمال العام و الخاص و اى نوع من 

 12592برلم       21191316المعامبلت المالٌه مع البنون و المصارؾ الخاصه ، تارٌخ : 

 مصطفً عبد ربه دمحم عبد -  423

مجلس ادارة  ٌكون لرئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب )مجتمعٌن أو  ربه  شركة مساهمة  عضو 

منفردٌن ( حك تمثٌل الشركه و التولٌع على عمود الشراء والبٌع والعمارات والمنموالت والسٌارات والتولٌع على جمٌع عمود 

الشركه و حك التولٌع امام مصلحه الشهر العمارى و جمٌع مكاتب  االٌجار و البٌع و الشراء و ؼٌرها و باسم الشركه و ألؼراض

التوثٌك و امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام ولطاع االعمال العام و الخاص و اى نوع من المعامبلت 

 12592برلم       21191316المالٌه مع البنون و المصارؾ الخاصه ، تارٌخ : 

عبد ربه دمحم عبد ربه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌكون لرئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االدارة  دمحم -  424

والعضو المنتدب )مجتمعٌن أو منفردٌن ( حك تمثٌل الشركه و التولٌع على عمود الشراء والبٌع والعمارات والمنموالت والسٌارات 

و الشراء و ؼٌرها و باسم الشركه و ألؼراض الشركه و حك التولٌع امام مصلحه الشهر والتولٌع على جمٌع عمود االٌجار و البٌع 

العمارى و جمٌع مكاتب التوثٌك و امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام ولطاع االعمال العام و الخاص و 

 12592برلم       21191316:  اى نوع من المعامبلت المالٌه مع البنون و المصارؾ الخاصه ، تارٌخ

احمد عبد ربه دمحم عبد ربه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌكون لرئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االدارة  -  425

والعضو المنتدب )مجتمعٌن أو منفردٌن ( حك تمثٌل الشركه و التولٌع على عمود الشراء والبٌع والعمارات والمنموالت والسٌارات 

والتولٌع على جمٌع عمود االٌجار و البٌع و الشراء و ؼٌرها و باسم الشركه و ألؼراض الشركه و حك التولٌع امام مصلحه الشهر 

العمارى و جمٌع مكاتب التوثٌك و امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام ولطاع االعمال العام و الخاص و 

 12592برلم       21191316الٌه مع البنون و المصارؾ الخاصه ، تارٌخ : اى نوع من المعامبلت الم

ابراهٌم عبد ربه دمحم عبد ربه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و العامه و الهٌئات المالٌه كالسحب و االٌداع و التولٌع  -  426

دٌه و اصدار خطابات الضمان و االفراج عن رأس على الشٌكات بدون حد الصى و فتح وؼلك الحسابات و فتح االعتمادات المستن

مال الشركه و لهم حك التولٌع على عمود المروض و التولٌع على جمٌع عمود الرهن العمارى او الحٌازى و لهم اجراء و ابرام كافه 

و تحدٌد  العمود و المعامبلت الداخلٌه ضمن ؼرض الشركه و على االخص تعٌٌن و ولؾ و عزل وكبلء و مستخدمى الشركه

 12592برلم       21191316مرتباتهم و اجورهم و مكافئتهم و لبض و دفع كافه المبالػ و تحوٌله ، تارٌخ : 

سعٌد عبد ربه دمحم عبد ربه  شركة مساهمة  عضو منتدب  و العامه و الهٌئات المالٌه كالسحب و االٌداع و التولٌع على  -  427

لحسابات و فتح االعتمادات المستندٌه و اصدار خطابات الضمان و االفراج عن رأس مال الشٌكات بدون حد الصى و فتح وؼلك ا

الشركه و لهم حك التولٌع على عمود المروض و التولٌع على جمٌع عمود الرهن العمارى او الحٌازى و لهم اجراء و ابرام كافه 

لؾ و عزل وكبلء و مستخدمى الشركه و تحدٌد العمود و المعامبلت الداخلٌه ضمن ؼرض الشركه و على االخص تعٌٌن و و

 12592برلم       21191316مرتباتهم و اجورهم و مكافئتهم و لبض و دفع كافه المبالػ و تحوٌله ، تارٌخ : 

 محمود عبد ربه دمحم عبد ربه -  428

االٌداع و التولٌع على الشٌكات بدون عبد الؽفار  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و العامه و الهٌئات المالٌه كالسحب و  

حد الصى و فتح وؼلك الحسابات و فتح االعتمادات المستندٌه و اصدار خطابات الضمان و االفراج عن رأس مال الشركه و لهم 

حك التولٌع على عمود المروض و التولٌع على جمٌع عمود الرهن العمارى او الحٌازى و لهم اجراء و ابرام كافه العمود و 

المعامبلت الداخلٌه ضمن ؼرض الشركه و على االخص تعٌٌن و ولؾ و عزل وكبلء و مستخدمى الشركه و تحدٌد مرتباتهم و 

 12592برلم       21191316اجورهم و مكافئتهم و لبض و دفع كافه المبالػ و تحوٌله ، تارٌخ : 

 مصطفً عبد ربه دمحم عبد -  429

و العامه و الهٌئات المالٌه كالسحب و االٌداع و التولٌع على الشٌكات بدون حد الصى و   ربه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة 

فتح وؼلك الحسابات و فتح االعتمادات المستندٌه و اصدار خطابات الضمان و االفراج عن رأس مال الشركه و لهم حك التولٌع 

ازى و لهم اجراء و ابرام كافه العمود و المعامبلت الداخلٌه على عمود المروض و التولٌع على جمٌع عمود الرهن العمارى او الحٌ

ضمن ؼرض الشركه و على االخص تعٌٌن و ولؾ و عزل وكبلء و مستخدمى الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و مكافئتهم و 

 12592برلم       21191316لبض و دفع كافه المبالػ و تحوٌله ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 193 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عبد ربه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و العامه و الهٌئات المالٌه كالسحب و االٌداع و التولٌع على دمحم عبد ربه دمحم  -  431

الشٌكات بدون حد الصى و فتح وؼلك الحسابات و فتح االعتمادات المستندٌه و اصدار خطابات الضمان و االفراج عن رأس مال 

على جمٌع عمود الرهن العمارى او الحٌازى و لهم اجراء و ابرام كافه  الشركه و لهم حك التولٌع على عمود المروض و التولٌع

العمود و المعامبلت الداخلٌه ضمن ؼرض الشركه و على االخص تعٌٌن و ولؾ و عزل وكبلء و مستخدمى الشركه و تحدٌد 

 12592لم   بر    21191316مرتباتهم و اجورهم و مكافئتهم و لبض و دفع كافه المبالػ و تحوٌله ، تارٌخ : 

احمد عبد ربه دمحم عبد ربه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و العامه و الهٌئات المالٌه كالسحب و االٌداع و التولٌع  -  431

على الشٌكات بدون حد الصى و فتح وؼلك الحسابات و فتح االعتمادات المستندٌه و اصدار خطابات الضمان و االفراج عن رأس 

حك التولٌع على عمود المروض و التولٌع على جمٌع عمود الرهن العمارى او الحٌازى و لهم اجراء و ابرام كافه مال الشركه و لهم 

العمود و المعامبلت الداخلٌه ضمن ؼرض الشركه و على االخص تعٌٌن و ولؾ و عزل وكبلء و مستخدمى الشركه و تحدٌد 

 12592برلم       21191316لػ و تحوٌله ، تارٌخ : مرتباتهم و اجورهم و مكافئتهم و لبض و دفع كافه المبا

ابراهٌم عبد ربه دمحم عبد ربه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و بٌع و تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام  -  432

رهن و االلتراض من البنون او اى جمٌع العمود و المشاركات و الصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك ال

جهات اخرى باسم الشركه و لهم الحك فى توكٌل من ٌشاءوا فى كل او بعض ما ذكر.) ٌسبك موافمه الجمعٌة العامه لبلختصاص( ، 

 12592برلم       21191316تارٌخ : 

سندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام جمٌع سعٌد عبد ربه دمحم عبد ربه  شركة مساهمة  عضو منتدب  و بٌع و تسدٌد كافه ال -  433

العمود و المشاركات و الصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك الرهن و االلتراض من البنون او اى جهات 

ختصاص( ، تارٌخ اخرى باسم الشركه و لهم الحك فى توكٌل من ٌشاءوا فى كل او بعض ما ذكر.) ٌسبك موافمه الجمعٌة العامه لبل

 12592برلم       21191316: 

 محمود عبد ربه دمحم عبد ربه -  434

عبد الؽفار  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و بٌع و تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام جمٌع العمود و  

ولهم حك الرهن و االلتراض من البنون او اى جهات اخرى المشاركات و الصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد او باالجل 

باسم الشركه و لهم الحك فى توكٌل من ٌشاءوا فى كل او بعض ما ذكر.) ٌسبك موافمه الجمعٌة العامه لبلختصاص( ، تارٌخ : 

 12592برلم       21191316

 مصطفً عبد ربه دمحم عبد -  435

ع و تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام جمٌع العمود و المشاركات و ربه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و بٌ 

الصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك الرهن و االلتراض من البنون او اى جهات اخرى باسم الشركه و 

برلم       21191316لجمعٌة العامه لبلختصاص( ، تارٌخ : لهم الحك فى توكٌل من ٌشاءوا فى كل او بعض ما ذكر.) ٌسبك موافمه ا

12592 

دمحم عبد ربه دمحم عبد ربه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و بٌع و تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام جمٌع  -  436

هم حك الرهن و االلتراض من البنون او اى جهات العمود و المشاركات و الصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد او باالجل ول

اخرى باسم الشركه و لهم الحك فى توكٌل من ٌشاءوا فى كل او بعض ما ذكر.) ٌسبك موافمه الجمعٌة العامه لبلختصاص( ، تارٌخ 

 12592برلم       21191316: 

تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام احمد عبد ربه دمحم عبد ربه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و بٌع و  -  437

جمٌع العمود و المشاركات و الصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك الرهن و االلتراض من البنون او اى 

ٌة العامه لبلختصاص( ، جهات اخرى باسم الشركه و لهم الحك فى توكٌل من ٌشاءوا فى كل او بعض ما ذكر.) ٌسبك موافمه الجمع

 12592برلم       21191316تارٌخ : 

طارق فاروق حامد حسن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌران ، السٌد / على رفعت عبد العزٌز أحمد ربٌعه ،  -  438

م فى هذا الصدد أوسع السلطات والسٌد / طارق فاروق حامد حسن ، الشركة فى عبللتها مع الؽٌر )مجتمعٌن أو منفردٌن (  ، وله

 فى إدارة الشركة والتعامل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 194 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 بإسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامه ، ولهم حك 

ة ،وتحدٌد إجراء كافة العمود والمعامبلت الداخلٌة ضمن ؼرض الشركة، وعلى األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكبلء مستخدمى الشرك

 11743برلم       21191316مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة ، تارٌخ : 

على رفعت عبد العزٌز احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌران ، السٌد / على رفعت عبد العزٌز أحمد  -  439

مع الؽٌر )مجتمعٌن أو منفردٌن (  ، ولهم فى هذا الصدد أوسع ربٌعه ، والسٌد / طارق فاروق حامد حسن ، الشركة فى عبللتها 

 السلطات فى إدارة الشركة والتعامل 

 بإسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامه ، ولهم حك 

إجراء كافة العمود والمعامبلت الداخلٌة ضمن ؼرض الشركة، وعلى األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكبلء مستخدمى الشركة ،وتحدٌد 

 11743برلم       21191316مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة ، تارٌخ : 

تعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة طارق فاروق حامد حسن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  المبالػ وال -  441

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات وصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة 

مبالػ المستحمه للشركة سواء من النمد أو باآلجل والتولٌع أمام الشهر العمارى على كافة العمود ، ولهم الحك فى لبض وإستبلم ال

كانت نمدٌة أو بالشٌكات ولهم حك شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت وبٌع وشراء السٌارات، ولهم الحك فى 

 11743برلم       21191316التعامل مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة ، تارٌخ : 

ات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر على رفعت عبد العزٌز احمد  ذ -  441

الحكومٌة وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات وصفمات التى تتعلك 

افة العمود ، ولهم الحك فى لبض وإستبلم المبالػ المستحمه بمعامبلت الشركة من النمد أو باآلجل والتولٌع أمام الشهر العمارى على ك

للشركة سواء كانت نمدٌة أو بالشٌكات ولهم حك شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت وبٌع وشراء السٌارات، 

 11743برلم       21191316ولهم الحك فى التعامل مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة ، تارٌخ : 

طارق فاروق حامد حسن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  بؤى نوع من المعامبلت المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على  -  442

الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واإلفراج على رأس مال الشركة والرهن والمرض والتصرؾ فى أى أصل من أصول الشركة وال 

إذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفه التى ٌتعامل بها ، ولهم الحك فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل أو  ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال

 11743برلم       21191316بعض ماذكر. ، تارٌخ : 

على رفعت عبد العزٌز احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  بؤى نوع من المعامبلت المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع  -  443

لى الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واإلفراج على رأس مال الشركة والرهن والمرض والتصرؾ فى أى أصل من أصول الشركة ع

وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفه التى ٌتعامل بها ، ولهم الحك فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى 

 11743برلم       21191316كل أو بعض ماذكر. ، تارٌخ : 

 مصطفى السٌد دمحم احمد -  444

 11114برلم       21191316الشناوى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  تم لبول استمالته ، تارٌخ :  

 مصطفى عصام الدٌن سٌد -  445

 11114برلم       21191316عثمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته ، تارٌخ : 

 محمود عصام الدٌن سٌد -  446

 11114برلم       21191316عثمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته ، تارٌخ :  

برلم       21191316محمود على عبد الباسط حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تم لبول استمالته ، تارٌخ :  -  447

11114 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 195 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       21191316ٌونٌه سعٌد عبد الؽنى سبلمه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته ، تارٌخ : بس -  448

11114 

 مصطفى السٌد دمحم احمد -  449

 11114برلم       21191316الشناوى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب   ، تارٌخ :  

 مصطفى عصام الدٌن سٌد -  451

 11114برلم       21191316عثمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : 

 محمود عصام الدٌن سٌد -  451

 11114برلم       21191316عثمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  

 11114برلم       21191316محمود على عبد الباسط حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  452

 11114برلم       21191316بسٌونٌه سعٌد عبد الؽنى سبلمه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  453

 مصطفى السٌد دمحم احمد -  454

 11114برلم       21191316الشناوى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  تم لبول استمالته ، تارٌخ :  

 مصطفى عصام الدٌن سٌد -  455

 11114برلم       21191316عثمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته ، تارٌخ : 

 محمود عصام الدٌن سٌد -  456

 11114برلم       21191316عثمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته ، تارٌخ :  

برلم       21191316اسط حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تم لبول استمالته ، تارٌخ : محمود على عبد الب -  457

11114 

برلم       21191316بسٌونٌه سعٌد عبد الؽنى سبلمه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته ، تارٌخ :  -  458

11114 

رئٌس  -السٌد شحاته عبد العال ابو الدهب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض السٌد / السٌد شحاتة ابو الدهب  -  459

مجلس االدارة منفردا نٌابة عن الشركة حك التولٌع على عمود االلتراض والرهن بكافة أنواعها للنفس  أو للؽٌر ، وله حك التوكٌل 

ض ما ذكر وحك التعامل مع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والتولٌع عنها وعن ادارتها لدى كافة لصالح البنون فى كل أو بع

الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وكافة البنون الجراء كافة التصرفات والبٌع من عمود وؼٌرها وكذلن تمثٌل الشركة لدى البنون 

 147584برلم       21191316ت اوالمروض ، تارٌخ : للمٌام بكافة العملٌات المصرفٌة والحصول على التسهٌبل

السٌد شحاته عبد العال ابو الدهب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  او الكفاالت اوضمان بضمان اصول الشركة المادٌة  -  461

ك توكٌل الؽٌر والمعنوٌة وكذلن حك رهن والتصرؾ فى اى اصل من اصول الشركة بما فٌها السٌارات بكافة اوجه التصرؾ وح

التخاذ كافة التصرفات المشار الٌها وحك التولٌع منفردا عن الشركة وحك توكٌل الؽٌر  ، وتفوٌض كبل من السٌد / محسن السٌد 

عضو  -مجتمع مع اى من اعضاء مجلس االدارة السٌد/ جورج عبد المنعم فهد الشوٌرى -عضو مجلس االدارة  -شحاته ابو الدهب 

 147584برلم       21191316عضو مجلس االدارة نٌابة ، تارٌخ : -سٌد / دمحم كمال الدٌن الحجراتى مجلس االدارة وال

السٌد شحاته عبد العال ابو الدهب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عن الشركة حك التولٌع على عمود االلتراض  -  461

صالح البنون فى كل أو بعض ما ذكر  وحك التعامل مع الجهات والرهن بكافة أنواعها للنفس  أو للؽٌر ، ولهم حك التوكٌل ل

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والتولٌع عنها وعن ادارتها لدى كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وكافة البنون الجراء كافة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 196 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

فٌة والحصول على التسهٌبلت التصرفات والبٌع من عمود وؼٌرها وكذلن تمثٌل الشركة لدى البنون للمٌام بكافة العملٌات المصر

 147584برلم       21191316اوالمروض او الكفاالت اوضمان بضمان اصول الشركة المادٌة والمعنوٌة وكذلن حك ، تارٌخ : 

السٌد شحاته عبد العال ابو الدهب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  رهن والتصرؾ فى اى اصل من اصول الشركة  -  462

 147584برلم       21191316رات بكافة اوجه التصرؾ وحك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : بما فٌها السٌا

    21191317بشارع األهرام ، تارٌخ :  -حالٌاً "  128دمحم خٌرى عبد المعبود عبد العلٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع   -  463

 11122برلم   

    21191317بشارع األهرام ، تارٌخ :  -حالٌاً "  128مدٌر فرع  دمحم خٌرى عبد المعبود عبد العلٌم  شركة مساهمة   -  464

 11122برلم   

    21191317بشارع األهرام ، تارٌخ :  -حالٌاً "  128رفٌك إبراهٌم بشر إبراهٌم حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع   -  465

 11122برلم   

    21191317بشارع األهرام ، تارٌخ :  -حالٌاً "  128رع  رفٌك إبراهٌم بشر إبراهٌم حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر ف -  466

 11122برلم   

    21191317، تارٌخ :  -بشارع األهرام  -حالٌاً "  114دمحم خٌرى عبد المعبود عبد العلٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع   -  467

 11122برلم   

    21191317، تارٌخ :  -بشارع األهرام  -حالٌاً "  114فرع   دمحم خٌرى عبد المعبود عبد العلٌم  شركة مساهمة  مدٌر -  468

 11122برلم   

    21191317، تارٌخ :  -بشارع األهرام  -حالٌاً "  114رفٌك إبراهٌم بشر إبراهٌم حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع   -  469

 11122برلم   

    21191317، تارٌخ :  -بشارع األهرام  -حالٌاً "  114رع  رفٌك إبراهٌم بشر إبراهٌم حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر ف -  471

 11122برلم   

محمود عبدالمحسن مصطفى خلٌل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌر السٌد/محمود عبدالمحسن مصطفى خلٌل  -  471

امل بإسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة فً عبللتها مع الؽٌر وله فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركةو التع

الشركة أو  المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وله منفردا حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الجهات 

تولٌع على جمٌع المعامبلت الحكومٌة بكافة أشكالها و كذلن كامل الصبلحٌات فً كل ما ٌتعلك بفتح و الفال الحسابات البنكٌة و ال

 6291برلم       21191317البنكٌة بإسم الشركة وألؼراضها و اإلفراج عن رأسمال ، تارٌخ : 

محمود عبدالمحسن مصطفى خلٌل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  الشركة كما له حك فتح اإلعتمادات المستندٌة و ربط  -  472

ن البنون و التولٌع على كل المستندات البنكٌة البلزمة العمال اإلئتمان و المروض وله حك الودائع و تجدٌدها له حك اإللتراض م

اإلٌداع و السحب بإسم الشركة و الحك فً بٌع و رهن اصول الشركة و له حك التولٌع امام مصلحة الشهر العماري و السجل 

مرتباتهم و اجورهم و له حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع التجاري و له الحك فً تعٌٌن و عزل مستخدمً ووكبلء الشركة و تحدٌد 

 6291برلم       21191317و تحوٌل و بٌع كافة السندات اإلذنٌةو التجارٌةو ابرام كافة العمودو ، تارٌخ : 

لشركة محمود عبدالمحسن مصطفى خلٌل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  المشارطاتو الصفمات التً تتعلك بمعامبلت ا -  473

بالنمد أو باالجل وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر فً كل ما هو ممنوح له من صبلحٌات . ، تارٌخ : 

 6291برلم       21191317

احمد شعبان جبلل الصٌــــاد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد( ٌكون حك االدارة  -  474

لمسئولٌة امام الجهات الرسمٌــــــة للشرٌن المتضامن السٌد / احمد شعبان جبلل الصٌــــاد ) منفردا ( وٌمثل الشرٌن والتولٌع وا

المتضامن الشركة فً عبللتها مع الؽٌر وله منفردا فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 197 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

اع العام ولطاع االعمال العام والخاص وله حك التولٌع  علً عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمط

 11741برلم       21191317والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة والؼراض الشركة امام ، تارٌخ : 

ور بالعمد( ٌكون حك االدارة احمد شعبان جبلل الصٌــــاد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )دخول شرٌن موصى مذك -  475

والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌــــــة للشرٌن المتضامن السٌد / احمد شعبان جبلل الصٌــــاد ) منفردا ( وٌمثل الشرٌن 

ٌع الجهات المتضامن الشركة فً عبللتها مع الؽٌر وله منفردا فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جم

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وله حك التولٌع  علً عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات 

 11741برلم       21191317والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة والؼراض الشركة امام ، تارٌخ : 

سٌطة  مدٌر و شرٌن  الشهر العماري والتولٌع علً عمود التسهٌبلت االئتمانٌة احمد شعبان جبلل الصٌــــاد  توصٌة ب -  476

والمرض واي نوع من المعامبلت المالٌه مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌه كالسحب واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح 

برلم       21191317الموصٌٌن ، تارٌخ :  وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء

11741 

احمد شعبان جبلل الصٌــــاد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الشهر العماري والتولٌع علً عمود التسهٌبلت االئتمانٌة  -  477

علً الشٌكات وفتح  والمرض واي نوع من المعامبلت المالٌه مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌه كالسحب واالٌداع والتولٌع

برلم       21191317وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : 

11741 

رامً فرٌد فوزى بسكالس مجلع  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عبللتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن  -  478

 ن فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمهاأو منفردٌ

 فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة.

و للمدٌرٌن مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

 لمطاعوا

العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات 

 وكافة

 12493برلم       21191317صور ، تارٌخ : 

الؽٌر ولهم مجتمعٌن أو  منار محمود احمد حسن ببلل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عبللتها مع -  479

 منفردٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها

 فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة.

هات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة و للمدٌرٌن مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الج

 والمطاع

العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات 

 وكافة

 12493برلم       21191317صور ، تارٌخ : 

رامً فرٌد فوزى بسكالس مجلع  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات  -  481

 و االفراج عن راس المال وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم

لكاتها العمارٌة ولهم الحك فى الشركة و لصالحها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممت

 تعٌٌن

 وعزل مستخدمى ووكبلء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذلن باسم الشركة و لصالحها ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 198 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، تارٌخ :  وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت

 12493برلم       21191317

منار محمود احمد حسن ببلل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات و  -  481

 االفراج عن راس المال وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم

اء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ولهم الحك فى الشركة و لصالحها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشر

 تعٌٌن

 وعزل مستخدمى ووكبلء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذلن باسم الشركة و لصالحها ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع

ارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت ، تارٌخ : وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة العمود والمش

 12493برلم       21191317

 رامً فرٌد فوزى بسكالس مجلع  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الشركه بالنمد او -  482

 12493برلم       21191317باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 د احمد حسن ببلل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الشركه بالنمد اومنار محمو -  483

 12493برلم       21191317باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 3592برلم       21191317محمود دمحم دمحم عبد العاطى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع   ، تارٌخ :  -  484

 11687برلم       21191317مورٌس عوض ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  فادي -  485

 11687برلم       21191317ابانوب جبرائٌل شولً تادرس  شركة مساهمة  عضو منتدب   ، تارٌخ :  -  486

 11687برلم       21191317جرجس شولً تادرس تاوضروس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  487

فادي مورٌس عوض ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) تشكٌل مجلس االدارة كما هو ( ٌكون للسٌد/ جرجس  -  488

شولى تادرس   )رئٌس مجلس االدارة( )منفرداً(  الحك فً التعامل أمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر الحكومٌة والهٌئات بكافة 

علً جمٌع المستندات أمام كافة الجهات الرسمٌة  والشهر العماري والسجل التجاري والهٌئة  العامة لبلستثمار انواعها والتولٌع 

والتنمٌة الصناعٌة والبنون بكافة معامبلتها من سحب وإٌداع وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع علً الشٌكات وإجراء التعالدات وفتح 

 11687برلم       21191317السحب بضمان ، تارٌخ : االعتمادات واجراء التسهٌبلت البنكٌة و

ابانوب جبرائٌل شولً تادرس  شركة مساهمة  عضو منتدب  ) تشكٌل مجلس االدارة كما هو ( ٌكون للسٌد/ جرجس شولى  -  489

لهٌئات بكافة انواعها تادرس   )رئٌس مجلس االدارة( )منفرداً(  الحك فً التعامل أمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر الحكومٌة وا

والتولٌع علً جمٌع المستندات أمام كافة الجهات الرسمٌة  والشهر العماري والسجل التجاري والهٌئة  العامة لبلستثمار والتنمٌة 

الصناعٌة والبنون بكافة معامبلتها من سحب وإٌداع وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع علً الشٌكات وإجراء التعالدات وفتح 

 11687برلم       21191317دات واجراء التسهٌبلت البنكٌة والسحب بضمان ، تارٌخ : االعتما

جرجس شولً تادرس تاوضروس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ) تشكٌل مجلس االدارة كما هو ( ٌكون للسٌد/  -  491

الجهات الحكومٌة والؽٌر الحكومٌة والهٌئات جرجس شولى تادرس   )رئٌس مجلس االدارة( )منفرداً(  الحك فً التعامل أمام كافة 

بكافة انواعها والتولٌع علً جمٌع المستندات أمام كافة الجهات الرسمٌة  والشهر العماري والسجل التجاري والهٌئة  العامة لبلستثمار 

ٌكات وإجراء التعالدات وفتح والتنمٌة الصناعٌة والبنون بكافة معامبلتها من سحب وإٌداع وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع علً الش

 11687برلم       21191317االعتمادات واجراء التسهٌبلت البنكٌة والسحب بضمان ، تارٌخ : 

فادي مورٌس عوض ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  البضائع من البنون وكافة المعامبلت االخري البلزمه  -  491

وبٌع االصول الثابته والمنموله بكافة انواعها وكذلن التولٌع علً عمود الشراء لتحمٌك ؼرض الشركة  والمرض والرهن وشراء 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 199 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

والبٌع االبتدائٌة والنهائٌة امام الشهر العماري لكل ما هو ثابت ومنمول )كل ما ٌخص الشركة من اصول( وله الحك فً توكٌل او 

 11687برلم       21191317تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ابانوب جبرائٌل شولً تادرس  شركة مساهمة  عضو منتدب  البضائع من البنون وكافة المعامبلت االخري البلزمه لتحمٌك  -  492

ؼرض الشركة  والمرض والرهن وشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله بكافة انواعها وكذلن التولٌع علً عمود الشراء والبٌع 

لشهر العماري لكل ما هو ثابت ومنمول )كل ما ٌخص الشركة من اصول( وله الحك فً توكٌل او تفوٌض االبتدائٌة والنهائٌة امام ا

 11687برلم       21191317الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

جرجس شولً تادرس تاوضروس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  البضائع من البنون وكافة المعامبلت االخري  -  493

زمه لتحمٌك ؼرض الشركة  والمرض والرهن وشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله بكافة انواعها وكذلن التولٌع علً عمود البل

الشراء والبٌع االبتدائٌة والنهائٌة امام الشهر العماري لكل ما هو ثابت ومنمول )كل ما ٌخص الشركة من اصول( وله الحك فً توكٌل 

 11687برلم       21191317بعض ما ذكر ، تارٌخ : او تفوٌض الؽٌر فً كل او 

مفرح دمحم إبراهٌم البلتاجً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثبلن عن شركة مصر العامرٌة للؽزل  -  494

 11746برلم       21191317والنسٌج ، تارٌخ : 

ثبلن عن شركة مصر العامرٌة للؽزل والنسٌج ، تارٌخ : مصطفى كامل السعٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مم -  495

 11746برلم       21191317

طه حلمى على حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثبلن عن شركة مصر العامرٌة للؽزل والنسٌج ، تارٌخ :  -  496

 11746برلم       21191317

و مجلس ادارة  ممثبلن عن شركة مصر العامرٌة للؽزل والنسٌج ، دمحم عبد المنعم حسن أبو حمص  شركة مساهمة  عض -  497

 11746برلم       21191317تارٌخ : 

عثمان دمحم الصاوى محمود حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثبلن عن شركة مصر العامرٌة للؽزل والنسٌج ،  -  498

 11746برلم       21191317تارٌخ : 

ٌم البلتاجً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثبلن عن شركة مصر العامرٌة للؽزل مفرح دمحم إبراه -  499

 11746برلم       21191317والنسٌج ، تارٌخ : 

مصطفى كامل السعٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثبلن عن شركة مصر العامرٌة للؽزل والنسٌج ، تارٌخ :  -  511

 11746برلم       21191317

طه حلمى على حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثبلن عن شركة مصر العامرٌة للؽزل والنسٌج ، تارٌخ :  -  511

 11746برلم       21191317

دمحم عبد المنعم حسن أبو حمص  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثبلن عن شركة مصر العامرٌة للؽزل والنسٌج ،  -  512

 11746برلم       21191317تارٌخ : 

، عثمان دمحم الصاوى محمود حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثبلن عن شركة مصر العامرٌة للؽزل والنسٌج  -  513

 11746برلم       21191317تارٌخ : 

مفرح دمحم إبراهٌم البلتاجً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  عن شركه مصر للتؤمٌن ، تارٌخ :  -  514

 11746برلم       21191317

برلم       21191317مصطفى كامل السعٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن شركه مصر للتؤمٌن ، تارٌخ :  -  515

11746 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 200 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       21191317طه حلمى على حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن شركه مصر للتؤمٌن ، تارٌخ :  -  516

11746 

    21191317دمحم عبد المنعم حسن أبو حمص  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن شركه مصر للتؤمٌن ، تارٌخ :  -  517

 11746برلم   

    21191317ثمان دمحم الصاوى محمود حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن شركه مصر للتؤمٌن ، تارٌخ : ع -  518

 11746برلم   

برلم       21191317مفرح دمحم إبراهٌم البلتاجً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  مساهم ، تارٌخ :  -  519

11746 

 11746برلم       21191317شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مساهم ، تارٌخ : مصطفى كامل السعٌد   -  511

 11746برلم       21191317طه حلمى على حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مساهم ، تارٌخ :  -  511

 11746برلم       21191317دمحم عبد المنعم حسن أبو حمص  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مساهم ، تارٌخ :  -  512

 11746برلم       21191317عثمان دمحم الصاوى محمود حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مساهم ، تارٌخ :  -  513

مفرح دمحم إبراهٌم البلتاجً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثبلن عن شركة مصر العامرٌة للؽزل  -  514

ٌكون للسٌد الدكتور/  مفرح دمحم إبراهٌم البلتاجً  رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب -س االدارة اعادة تشكٌل مجل -والنسٌج 

تمثٌل الشركة أمام جهات المضاء بكافة أنواعها ودرجاتها وأمام النٌابات العامة واإلدارٌة ومكاتب الخبراء وأمام الشهر العماري 

ه الحك فً تفوٌض الؽٌر فى ذلن والحك فً االلتراض من البنون والتعامل مع والسجل التجاري والجهات الرسمٌة والحكومٌة ول

 11746برلم       21191317البنون وفتح الحسابات بها والتولٌع عن الشركة على عمود المروض الممنوحة ، تارٌخ : 

اعادة  -للؽزل والنسٌج مصطفى كامل السعٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثبلن عن شركة مصر العامرٌة  -  515

ٌكون للسٌد الدكتور/  مفرح دمحم إبراهٌم البلتاجً  رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب تمثٌل الشركة أمام -تشكٌل مجلس االدارة 

ري جهات المضاء بكافة أنواعها ودرجاتها وأمام النٌابات العامة واإلدارٌة ومكاتب الخبراء وأمام الشهر العماري والسجل التجا

والجهات الرسمٌة والحكومٌة وله الحك فً تفوٌض الؽٌر فى ذلن والحك فً االلتراض من البنون والتعامل مع البنون وفتح 

 11746برلم       21191317الحسابات بها والتولٌع عن الشركة على عمود المروض الممنوحة ، تارٌخ : 

اعادة تشكٌل  -ممثبلن عن شركة مصر العامرٌة للؽزل والنسٌج  طه حلمى على حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  -  516

ٌكون للسٌد الدكتور/  مفرح دمحم إبراهٌم البلتاجً  رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب تمثٌل الشركة أمام جهات -مجلس االدارة 

ام الشهر العماري والسجل التجاري والجهات المضاء بكافة أنواعها ودرجاتها وأمام النٌابات العامة واإلدارٌة ومكاتب الخبراء وأم

الرسمٌة والحكومٌة وله الحك فً تفوٌض الؽٌر فى ذلن والحك فً االلتراض من البنون والتعامل مع البنون وفتح الحسابات بها 

 11746برلم       21191317والتولٌع عن الشركة على عمود المروض الممنوحة ، تارٌخ : 

 -حسن أبو حمص  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثبلن عن شركة مصر العامرٌة للؽزل والنسٌج دمحم عبد المنعم  -  517

ٌكون للسٌد الدكتور/  مفرح دمحم إبراهٌم البلتاجً  رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب تمثٌل الشركة -اعادة تشكٌل مجلس االدارة 

ٌابات العامة واإلدارٌة ومكاتب الخبراء وأمام الشهر العماري والسجل التجاري أمام جهات المضاء بكافة أنواعها ودرجاتها وأمام الن

والجهات الرسمٌة والحكومٌة وله الحك فً تفوٌض الؽٌر فى ذلن والحك فً االلتراض من البنون والتعامل مع البنون وفتح 

 11746برلم       21191317الحسابات بها والتولٌع عن الشركة على عمود المروض الممنوحة ، تارٌخ : 

 -عثمان دمحم الصاوى محمود حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثبلن عن شركة مصر العامرٌة للؽزل والنسٌج  -  518

ٌكون للسٌد الدكتور/  مفرح دمحم إبراهٌم البلتاجً  رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب تمثٌل الشركة -اعادة تشكٌل مجلس االدارة 

ات المضاء بكافة أنواعها ودرجاتها وأمام النٌابات العامة واإلدارٌة ومكاتب الخبراء وأمام الشهر العماري والسجل التجاري أمام جه

والجهات الرسمٌة والحكومٌة وله الحك فً تفوٌض الؽٌر فى ذلن والحك فً االلتراض من البنون والتعامل مع البنون وفتح 

 11746برلم       21191317على عمود المروض الممنوحة ، تارٌخ : الحسابات بها والتولٌع عن الشركة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 201 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مفرح دمحم إبراهٌم البلتاجً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  من البنون للشركة وله الحك فً التولٌع  -  519

مملوكة للشركة وكذلن التولٌع على كافة على عمود البٌع أو اإلٌجار أو الرهن فٌما ٌتعلك بكافة أو بعض األصول وكافة العمارات ال

عمود البٌع النهائٌة لكافة أصول الشركة أو عمود الرهن أمام الشهر العماري والتولٌع علً الشٌكات والمستندات ذات الصفة المالٌة 

ت فتح وأوامر الصرؾ والتعهدات الصادرة عن الشركة وتظهٌر مستندات الشحن الممدمة للبنن بؽرض سداد لٌمتها وطلبا

 11746برلم       21191317االعتمادات المستندٌة بؽرض االستٌراد وكذا مستندات التصدٌر بؽرض إضافة ، تارٌخ : 

مصطفى كامل السعٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من البنون للشركة وله الحك فً التولٌع على عمود البٌع أو  -  521

بعض األصول وكافة العمارات المملوكة للشركة وكذلن التولٌع على كافة عمود البٌع النهائٌة اإلٌجار أو الرهن فٌما ٌتعلك بكافة أو 

لكافة أصول الشركة أو عمود الرهن أمام الشهر العماري والتولٌع علً الشٌكات والمستندات ذات الصفة المالٌة وأوامر الصرؾ 

للبنن بؽرض سداد لٌمتها وطلبات فتح االعتمادات المستندٌة والتعهدات الصادرة عن الشركة وتظهٌر مستندات الشحن الممدمة 

 11746برلم       21191317بؽرض االستٌراد وكذا مستندات التصدٌر بؽرض إضافة ، تارٌخ : 

طه حلمى على حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من البنون للشركة وله الحك فً التولٌع على عمود البٌع أو  -  521

الرهن فٌما ٌتعلك بكافة أو بعض األصول وكافة العمارات المملوكة للشركة وكذلن التولٌع على كافة عمود البٌع النهائٌة اإلٌجار أو 

لكافة أصول الشركة أو عمود الرهن أمام الشهر العماري والتولٌع علً الشٌكات والمستندات ذات الصفة المالٌة وأوامر الصرؾ 

هٌر مستندات الشحن الممدمة للبنن بؽرض سداد لٌمتها وطلبات فتح االعتمادات المستندٌة والتعهدات الصادرة عن الشركة وتظ

 11746برلم       21191317بؽرض االستٌراد وكذا مستندات التصدٌر بؽرض إضافة ، تارٌخ : 

التولٌع على عمود  دمحم عبد المنعم حسن أبو حمص  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من البنون للشركة وله الحك فً -  522

البٌع أو اإلٌجار أو الرهن فٌما ٌتعلك بكافة أو بعض األصول وكافة العمارات المملوكة للشركة وكذلن التولٌع على كافة عمود البٌع 

 النهائٌة لكافة أصول الشركة أو عمود الرهن أمام الشهر العماري والتولٌع علً الشٌكات والمستندات ذات الصفة المالٌة وأوامر

الصرؾ والتعهدات الصادرة عن الشركة وتظهٌر مستندات الشحن الممدمة للبنن بؽرض سداد لٌمتها وطلبات فتح االعتمادات 

 11746برلم       21191317المستندٌة بؽرض االستٌراد وكذا مستندات التصدٌر بؽرض إضافة ، تارٌخ : 

جلس ادارة  من البنون للشركة وله الحك فً التولٌع على عمود عثمان دمحم الصاوى محمود حسٌن  شركة مساهمة  عضو م -  523

البٌع أو اإلٌجار أو الرهن فٌما ٌتعلك بكافة أو بعض األصول وكافة العمارات المملوكة للشركة وكذلن التولٌع على كافة عمود البٌع 

كات والمستندات ذات الصفة المالٌة وأوامر النهائٌة لكافة أصول الشركة أو عمود الرهن أمام الشهر العماري والتولٌع علً الشٌ

الصرؾ والتعهدات الصادرة عن الشركة وتظهٌر مستندات الشحن الممدمة للبنن بؽرض سداد لٌمتها وطلبات فتح االعتمادات 

 11746برلم       21191317المستندٌة بؽرض االستٌراد وكذا مستندات التصدٌر بؽرض إضافة ، تارٌخ : 

إبراهٌم البلتاجً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  لٌمتها إلى حسابات الشركة والصرؾ من  مفرح دمحم -  524

الحسابات الجارٌة المدٌنة والدائنة والصرؾ من المروض وكذا كافة ما ٌتعلك بخطابات الضمان والكمبٌاالت والمدفوعات 

 11746برلم       21191317مانٌة والمروض والرهون. ، تارٌخ : والتحوٌبلت الخارجٌة والتولٌع على عمود التسهٌبلت االئت

مصطفى كامل السعٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لٌمتها إلى حسابات الشركة والصرؾ من الحسابات الجارٌة  -  525

والتحوٌبلت الخارجٌة المدٌنة والدائنة والصرؾ من المروض وكذا كافة ما ٌتعلك بخطابات الضمان والكمبٌاالت والمدفوعات 

 11746برلم       21191317والتولٌع على عمود التسهٌبلت االئتمانٌة والمروض والرهون. ، تارٌخ : 

طه حلمى على حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لٌمتها إلى حسابات الشركة والصرؾ من الحسابات الجارٌة  -  526

افة ما ٌتعلك بخطابات الضمان والكمبٌاالت والمدفوعات والتحوٌبلت الخارجٌة المدٌنة والدائنة والصرؾ من المروض وكذا ك

 11746برلم       21191317والتولٌع على عمود التسهٌبلت االئتمانٌة والمروض والرهون. ، تارٌخ : 

رؾ من الحسابات دمحم عبد المنعم حسن أبو حمص  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لٌمتها إلى حسابات الشركة والص -  527

الجارٌة المدٌنة والدائنة والصرؾ من المروض وكذا كافة ما ٌتعلك بخطابات الضمان والكمبٌاالت والمدفوعات والتحوٌبلت 

 11746برلم       21191317الخارجٌة والتولٌع على عمود التسهٌبلت االئتمانٌة والمروض والرهون. ، تارٌخ : 

حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لٌمتها إلى حسابات الشركة والصرؾ من الحسابات عثمان دمحم الصاوى محمود  -  528

الجارٌة المدٌنة والدائنة والصرؾ من المروض وكذا كافة ما ٌتعلك بخطابات الضمان والكمبٌاالت والمدفوعات والتحوٌبلت 

 11746برلم       21191317تارٌخ : الخارجٌة والتولٌع على عمود التسهٌبلت االئتمانٌة والمروض والرهون. ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 202 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

جوزٌؾ ٌوحنا ٌوسؾ عبد الملن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات  -  529

الرسمٌة للشرٌن المتضامن جوزٌؾ ٌوحنا ٌوسؾ عبد الملن و مٌبلد حبٌب سمعان جرجس خلٌل ولهما ٌكون حك االدارة والتولٌع 

ٌن المتضامنٌن )مجتمعٌن ( ولهما فى هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشرٌك

باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص ولهما مجتمعٌن حك التولٌع على 

 11776برلم       21191317ركة ، تارٌخ : عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الش

مٌبلد حبٌب سمعان جرجس خلٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات  -  531

ع الرسمٌة للشرٌن المتضامن جوزٌؾ ٌوحنا ٌوسؾ عبد الملن و مٌبلد حبٌب سمعان جرجس خلٌل ولهما ٌكون حك االدارة والتولٌ

والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن )مجتمعٌن ( ولهما فى هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل 

باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص ولهما مجتمعٌن حك التولٌع على 

 11776برلم       21191317رهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة ، تارٌخ : عمود البٌع والشراء وال

جوزٌؾ ٌوحنا ٌوسؾ عبد الملن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والؼراض الشركة أمام الشهر العمارى والتولٌع على  -  531

والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع  عمود التسهٌبلت االئتمانٌة والمرض وأى نوع من المعامبلت المالٌة مع البنون

برلم       21191317والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات , ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

11776 

لتولٌع على مٌبلد حبٌب سمعان جرجس خلٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والؼراض الشركة أمام الشهر العمارى وا -  532

عمود التسهٌبلت االئتمانٌة والمرض وأى نوع من المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع 

برلم       21191317والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات , ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

11776 

حسن ٌونس  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌران  الشركة فى عبللتها مع الؽٌر وذلن منفردٌن أو  حسن على -  533

مجتمعٌٌن  فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو 

جتمعٌن أو منفردٌن  (  الحك  فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها أمام جمٌع الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌران م

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 12488رلم   ب    21191311والمصارؾ من سحب وإٌداع وفتح حسابات واالفراج ، تارٌخ : 

حسن على حسن ٌونس  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  عن راسمال وااللتراض والرهن وبٌع أصول الشركة وممتلكاتها  -  534

العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة وضمن أؼراضها ولهما  الحك مجتمعٌن أو منفردٌن  فى تعٌٌن 

ة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ولهما حك مجتمعٌن أو منفردٌن  لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وعزل مستخدمى ووكبلء الشرك

وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو 

 12488برلم       21191311ى كل أو بعض ماذكر . ، تارٌخ : باألجل  ولهما  حك منفردٌن أو مجتمعٌن  توكٌل الؽٌر ف

 -العصافرة بحري  -طرٌك جمال عبد الناصر  376منً علً دمحم جوده  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الشركة الكائن فً  -  535

 5153برلم       21191311االسكندرٌة ، تارٌخ :  -المنتزة ثان 

العصافرة  -طرٌك جمال عبد الناصر  376ح  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الشركة الكائن فً هدٌر طه دمحم رضا عبد الفتا -  536

 5153برلم       21191311االسكندرٌة ، تارٌخ :  -المنتزة ثان  -بحري 

ة العصافر -طرٌك جمال عبد الناصر  376هبه دمحم عبد المنعم احمد خضر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الشركة الكائن فً  -  537

 5153برلم       21191311االسكندرٌة ، تارٌخ :  -المنتزة ثان  -بحري 

-ش لٌكتور عمانوٌل  19منً علً دمحم جوده  شركة مساهمة  مدٌر فرع  استماله+ تعٌنه مدٌرة فرع الشركة الكائن فً  -  538

 5153برلم       21191311االسكندرٌة ، تارٌخ : -سموحة  -عمارة المضاة 

ش لٌكتور  19ٌر طه دمحم رضا عبد الفتاح  شركة مساهمة  مدٌر فرع  استماله+ تعٌنه مدٌرة فرع الشركة الكائن فً هد -  539

 5153برلم       21191311االسكندرٌة ، تارٌخ : -سموحة  -عمارة المضاة -عمانوٌل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 203 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ش لٌكتور  19دٌرة فرع الشركة الكائن فً هبه دمحم عبد المنعم احمد خضر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  استماله+ تعٌنه م -  541

 5153برلم       21191311االسكندرٌة ، تارٌخ : -سموحة  -عمارة المضاة -عمانوٌل 

باالسكندرٌة ،   -سان استٌفانو مول  -   S13منً علً دمحم جوده  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الشركة الكائن فً وحدة رلم  -  541

 5153  برلم     21191311تارٌخ : 

  -سان استٌفانو مول  -   S13هدٌر طه دمحم رضا عبد الفتاح  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الشركة الكائن فً وحدة رلم  -  542

 5153برلم       21191311باالسكندرٌة ، تارٌخ : 

  -سان استٌفانو مول  -   S13هبه دمحم عبد المنعم احمد خضر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الشركة الكائن فً وحدة رلم  -  543

 5153برلم       21191311باالسكندرٌة ، تارٌخ : 

دمحم عمرو سعد مرسً ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌمثل رئٌس مجلس االدارة الشركة أمام المضاء وٌملن  -  544

امبلت والتعهدات من مجلس اإلدارة ، حك التولٌع على معامبلت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المع

 ولمجلس اإلدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكبلء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن .

االدارة( و   وٌكون حك التولٌع عن الشركة ولدى البنون تولٌعا منفردا  للسٌد االستاذ/ دمحم عمرو سعد مرسً ابراهٌم )رئٌس مجلس

 12581برلم       21191311السٌد االستاذ / ٌحً دمحم عمرو سعد ابراهٌم  )عضو مجلس االدارة ، تارٌخ : 

ٌحًٌ دمحم عمرو سعد مرسً  شركة مساهمة  عضو منتدب  ٌمثل رئٌس مجلس االدارة الشركة أمام المضاء وٌملن حك  -  545

شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامبلت والتعهدات من مجلس اإلدارة ، ولمجلس التولٌع على معامبلت الشركة وتعهداتها كل 

 اإلدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكبلء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن .

رو سعد مرسً ابراهٌم )رئٌس مجلس االدارة( و  وٌكون حك التولٌع عن الشركة ولدى البنون تولٌعا منفردا  للسٌد االستاذ/ دمحم عم

 12581برلم       21191311السٌد االستاذ / ٌحً دمحم عمرو سعد ابراهٌم  )عضو مجلس االدارة ، تارٌخ : 

دمحم عمرو سعد مرسً ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المنتدب( وكذلن بالنسبة للتولٌع على عمود الشراء  -  546

ع والرهن للعمارات والمنموالت واألصول الثابتة واالراضً وؼٌرها باسم الشركة وألؼراض الشركة أمام مصلحة الشهر والبٌ

العماري والتوثٌك والجهات الرسمٌة والحكومٌة ولطاع األعمال العام والمطاع الخاص وكذلن فى التولٌع على عمود تؤسٌس الشركات 

انٌة والرهن والمرض وأى نوع من أنواع المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات والتولٌع على عمود التسهٌبلت االئتم

 12581برلم       21191311المالٌة وفتح وإلؽاء حسابات الشركة لدى البنون والسحب واإلٌداع ، تارٌخ : 

للتولٌع على عمود الشراء والبٌع  ٌحًٌ دمحم عمرو سعد مرسً  شركة مساهمة  عضو منتدب  المنتدب( وكذلن بالنسبة -  547

والرهن للعمارات والمنموالت واألصول الثابتة واالراضً وؼٌرها باسم الشركة وألؼراض الشركة أمام مصلحة الشهر العماري 

والتوثٌك والجهات الرسمٌة والحكومٌة ولطاع األعمال العام والمطاع الخاص وكذلن فى التولٌع على عمود تؤسٌس الشركات 

ولٌع على عمود التسهٌبلت االئتمانٌة والرهن والمرض وأى نوع من أنواع المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات والت

 12581برلم       21191311المالٌة وفتح وإلؽاء حسابات الشركة لدى البنون والسحب واإلٌداع ، تارٌخ : 

رئٌس مجلس ادارة  والتحوٌل من البنون والمصارؾ وتولٌع الشٌكات دمحم عمرو سعد مرسً ابراهٌم  شركة مساهمة   -  548

وخطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة وكذلن فى التولٌع على عمود بٌع  وشراء السٌارات لصالح الشركة وإبرام توكٌبلت بٌعها 

ٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : وتمثٌل الشركة أمام الشهر العماري وإدارات المرور ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽ

 12581برلم       21191311

ٌحًٌ دمحم عمرو سعد مرسً  شركة مساهمة  عضو منتدب  والتحوٌل من البنون والمصارؾ وتولٌع الشٌكات وخطابات  -  549

برام توكٌبلت بٌعها وتمثٌل الضمان واالعتمادات المستندٌة وكذلن فى التولٌع على عمود بٌع  وشراء السٌارات لصالح الشركة وإ

الشركة أمام الشهر العماري وإدارات المرور ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 12581برلم       21191311

ع الؽٌر وله فً هذا عبد هللا خلٌل محمود جوهر حٌات  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌر الشركة فً عبللتها م -  551

الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 204 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

للجمعٌة العامة ، وللسٌد / عبد هللا خلٌل محمود جوهر حٌات الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

مٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من الحكو

 12521برلم       21191311سحب واٌداع وفتح حسابات واالفراج عن راس المال وااللتراض ، تارٌخ : 

مدٌر عام  والرهن وبٌع اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة   عبد هللا خلٌل محمود جوهر حٌات  ذات مسئولٌة محدودة -  551

واالراضً والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة 

ٌة والتجارٌة وابرام كافة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذن

العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل وله حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض 

 12521برلم       21191311ماذكر . ، تارٌخ : 

 156631برلم       21191311شنوده عوض حبٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  552

برلم       21191311مجدي زكً ٌوسؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  553

156631 

 156631برلم       21191311منى عدلى عوض عبد السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  554

 156631برلم       21191311س  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : سمٌر رشدى سامى جرج -  555

شنوده عوض حبٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتبمى صبلحٌات رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب الثابته  -  556

 156631برلم       21191311بالسجل التجارى كما هى دون تؽٌٌر ، تارٌخ : 

مجدي زكً ٌوسؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وتبمى صبلحٌات رئٌس مجلس االدارة والعضو  -  557

 156631برلم       21191311المنتدب الثابته بالسجل التجارى كما هى دون تؽٌٌر ، تارٌخ : 

ٌات رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منى عدلى عوض عبد السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتبمى صبلح -  558

 156631برلم       21191311الثابته بالسجل التجارى كما هى دون تؽٌٌر ، تارٌخ : 

سمٌر رشدى سامى جرجس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتبمى صبلحٌات رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب  -  559

 156631برلم       21191311، تارٌخ :  الثابته بالسجل التجارى كما هى دون تؽٌٌر

دمحم دمحم بهاء الدٌن ؼتوري  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسإلٌة امام الجهات الرسمٌة  -  561

 للشرٌن دمحم دمحم بهاء الدٌن ؼتورى 

 ات واصول او مجتمعا مع الشرٌن عصام الدٌن عباس فهمى السحرتى وٌكون حك البٌع لمموم

 2161برلم       21191311الشركة للشرٌكٌن مجتمعٌن . ، تارٌخ : 

    21191311سنوات ، تارٌخ :  3دمحم حسن عبد العزٌز حسن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة  -  561

 12396برلم   

سنوات ، تارٌخ :  3دٌر  وٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة محمود سٌد دمحم احمد الطوٌل  ذات مسئولٌة محدودة  م -  562

 12396برلم       21191311

 3791برلم       21191311عبلء الدٌن دمحم حسٌن عبد المجٌد  شركة مساهمة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  563

 3791م   برل    21191311احمد السٌد دمحم شامة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  564

 3791برلم       21191311عبلء دمحم عاطؾ صبح ؼٌث  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  565

 3791برلم       21191311دمحم دمحم وهبى محمود الكاتب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  566



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 205 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 3791برلم       21191311عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  احمد عبد الرزاق عبد الفتاح سوكه  شركة مساهمة  -  567

 3791برلم       21191311عبلء الدٌن دمحم الزواوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  568

 3791برلم       21191311احمد حسام دمحم احمد عبد هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  569

 عبلء الدٌن دمحم حسٌن عبد المجٌد  شركة مساهمة  مدٌر  اداره للشركه وذلن على ان ٌكون له االختصاصات االتٌه :  -  571

التعامل مع الجهات الحكومٌه كالكهرباء والتلٌفونات وخبلفه بكافه التعامبلت كالتعالدات وبكافه اشكال التعامبلت   وانهاء وعمل 

 3791برلم       21191311الجهات الحكومٌه ، تارٌخ : التراخٌص البلزمه للنشاط بكافه 

 احمد السٌد دمحم شامة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اداره للشركه وذلن على ان ٌكون له االختصاصات االتٌه :  -  571

ال التعامبلت   وانهاء وعمل التعامل مع الجهات الحكومٌه كالكهرباء والتلٌفونات وخبلفه بكافه التعامبلت كالتعالدات وبكافه اشك

 3791برلم       21191311التراخٌص البلزمه للنشاط بكافه الجهات الحكومٌه ، تارٌخ : 

عبلء دمحم عاطؾ صبح ؼٌث  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اداره للشركه وذلن على ان ٌكون له االختصاصات  -  572

 االتٌه : 

ء والتلٌفونات وخبلفه بكافه التعامبلت كالتعالدات وبكافه اشكال التعامبلت   وانهاء وعمل التعامل مع الجهات الحكومٌه كالكهربا

 3791برلم       21191311التراخٌص البلزمه للنشاط بكافه الجهات الحكومٌه ، تارٌخ : 

كون له االختصاصات دمحم دمحم وهبى محمود الكاتب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اداره للشركه وذلن على ان ٌ -  573

 االتٌه : 

التعامل مع الجهات الحكومٌه كالكهرباء والتلٌفونات وخبلفه بكافه التعامبلت كالتعالدات وبكافه اشكال التعامبلت   وانهاء وعمل 

 3791برلم       21191311التراخٌص البلزمه للنشاط بكافه الجهات الحكومٌه ، تارٌخ : 

لفتاح سوكه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اداره للشركه وذلن على ان ٌكون له احمد عبد الرزاق عبد ا -  574

 االختصاصات االتٌه : 

التعامل مع الجهات الحكومٌه كالكهرباء والتلٌفونات وخبلفه بكافه التعامبلت كالتعالدات وبكافه اشكال التعامبلت   وانهاء وعمل 

 3791برلم       21191311ومٌه ، تارٌخ : التراخٌص البلزمه للنشاط بكافه الجهات الحك

 عبلء الدٌن دمحم الزواوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اداره للشركه وذلن على ان ٌكون له االختصاصات االتٌه :  -  575

بلت   وانهاء وعمل التعامل مع الجهات الحكومٌه كالكهرباء والتلٌفونات وخبلفه بكافه التعامبلت كالتعالدات وبكافه اشكال التعام

 3791برلم       21191311التراخٌص البلزمه للنشاط بكافه الجهات الحكومٌه ، تارٌخ : 

احمد حسام دمحم احمد عبد هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اداره للشركه وذلن على ان ٌكون له االختصاصات  -  576

 االتٌه : 

التعامل مع الجهات الحكومٌه كالكهرباء والتلٌفونات وخبلفه بكافه التعامبلت كالتعالدات وبكافه اشكال التعامبلت   وانهاء وعمل 

 3791برلم       21191311التراخٌص البلزمه للنشاط بكافه الجهات الحكومٌه ، تارٌخ : 

امن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات عصام سعد عبد الممصود عنانى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متض -  577

الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد /  حامد عبد الفتاح لطب لرشم والسٌد / اسماعٌل رمضان عبد المطلب لرشم ولهما ولهما 

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة منفردٌن أو مجتمعٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات 

والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص و حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم 

 11716برلم       21191311الشركة وألؼراض الشركة أمام الشهر العمارى، والتولٌع على عمود ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 206 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

بد المطلب لرشم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات اسماعٌل رمضان ع -  578

الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد /  حامد عبد الفتاح لطب لرشم والسٌد / اسماعٌل رمضان عبد المطلب لرشم ولهما ولهما 

لشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة منفردٌن أو مجتمعٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة ا

والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص و حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم 

 11716برلم       21191311الشركة وألؼراض الشركة أمام الشهر العمارى، والتولٌع على عمود ، تارٌخ : 

دمحم مرسً مرسً شراره  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  579

للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد /  حامد عبد الفتاح لطب لرشم والسٌد / اسماعٌل رمضان عبد المطلب لرشم ولهما ولهما منفردٌن أو 

الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام  مجتمعٌن فً هذا

ولطاع األعمال العام والخاص و حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة 

 11716برلم       21191311لى عمود ، تارٌخ : وألؼراض الشركة أمام الشهر العمارى، والتولٌع ع

حامد عبد الفتاح لطب لرشم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  581

ولهما منفردٌن أو  للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد /  حامد عبد الفتاح لطب لرشم والسٌد / اسماعٌل رمضان عبد المطلب لرشم ولهما

مجتمعٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام 

ولطاع األعمال العام والخاص و حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة 

 11716برلم       21191311ة أمام الشهر العمارى، والتولٌع على عمود ، تارٌخ : وألؼراض الشرك

صبحى دمحم فرج ٌالوت  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  581

رمضان عبد المطلب لرشم ولهما ولهما منفردٌن أو للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد /  حامد عبد الفتاح لطب لرشم والسٌد / اسماعٌل 

مجتمعٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام 

ا باسم الشركة ولطاع األعمال العام والخاص و حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌره

 11716برلم       21191311وألؼراض الشركة أمام الشهر العمارى، والتولٌع على عمود ، تارٌخ : 

كرٌم على مرسى ابراهٌم مطاوع  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات  -  582

د الفتاح لطب لرشم والسٌد / اسماعٌل رمضان عبد المطلب لرشم ولهما ولهما الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد /  حامد عب

منفردٌن أو مجتمعٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

اء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص و حك التولٌع على عمود البٌع والشر

 11716برلم       21191311الشركة وألؼراض الشركة أمام الشهر العمارى، والتولٌع على عمود ، تارٌخ : 

دمحم عبد السبلم دمحم شبور  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  583

رٌكٌن المتضامنٌن السٌد /  حامد عبد الفتاح لطب لرشم والسٌد / اسماعٌل رمضان عبد المطلب لرشم ولهما ولهما منفردٌن أو للش

مجتمعٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام 

و حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة ولطاع األعمال العام والخاص 

 11716برلم       21191311وألؼراض الشركة أمام الشهر العمارى، والتولٌع على عمود ، تارٌخ : 

لٌع والمسئولٌة أمام الجهات دمحم دمحم محمود عبد العاطى كرم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتو -  584

الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد /  حامد عبد الفتاح لطب لرشم والسٌد / اسماعٌل رمضان عبد المطلب لرشم ولهما ولهما 

منفردٌن أو مجتمعٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

مطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص و حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم وال

 11716برلم       21191311الشركة وألؼراض الشركة أمام الشهر العمارى، والتولٌع على عمود ، تارٌخ : 

ة  شرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات عبد اللة عبد العاطى محمود كرم  توصٌة بسٌط -  585

الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد /  حامد عبد الفتاح لطب لرشم والسٌد / اسماعٌل رمضان عبد المطلب لرشم ولهما ولهما 

مٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة منفردٌن أو مجتمعٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع ج

والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص و حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم 

 11716برلم       21191311الشركة وألؼراض الشركة أمام الشهر العمارى، والتولٌع على عمود ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 207 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

سعد محمود عبد العاطى كرم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات  احمد -  586

الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد /  حامد عبد الفتاح لطب لرشم والسٌد / اسماعٌل رمضان عبد المطلب لرشم ولهما ولهما 

ات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة منفردٌن أو مجتمعٌن فً هذا الصدد أوسع السلط

والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص و حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم 

 11716برلم       21191311 الشركة وألؼراض الشركة أمام الشهر العمارى، والتولٌع على عمود ، تارٌخ :

محمود عبد الجواد السٌد اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات  -  587

الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد /  حامد عبد الفتاح لطب لرشم والسٌد / اسماعٌل رمضان عبد المطلب لرشم ولهما ولهما 

دٌن أو مجتمعٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة منفر

والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص و حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم 

 11716برلم       21191311ر العمارى، والتولٌع على عمود ، تارٌخ : الشركة وألؼراض الشركة أمام الشه

احمد سلٌم احمد عبد العزٌز احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات  -  588

رمضان عبد المطلب لرشم ولهما ولهما الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد /  حامد عبد الفتاح لطب لرشم والسٌد / اسماعٌل 

منفردٌن أو مجتمعٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

ا باسم والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص و حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌره

 11716برلم       21191311الشركة وألؼراض الشركة أمام الشهر العمارى، والتولٌع على عمود ، تارٌخ : 

دمحم السٌد عبد النبى الصاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  589

د الفتاح لطب لرشم والسٌد / اسماعٌل رمضان عبد المطلب لرشم ولهما ولهما منفردٌن أو للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد /  حامد عب

مجتمعٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام 

اء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة ولطاع األعمال العام والخاص و حك التولٌع على عمود البٌع والشر

 11716برلم       21191311وألؼراض الشركة أمام الشهر العمارى، والتولٌع على عمود ، تارٌخ : 

عبد الرحمن سعد محمود عبد العاطى كرم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام  -  591

لرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد /  حامد عبد الفتاح لطب لرشم والسٌد / اسماعٌل رمضان عبد المطلب لرشم ولهما الجهات ا

ولهما منفردٌن أو مجتمعٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر 

ام والخاص و حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال الع

 11716برلم       21191311باسم الشركة وألؼراض الشركة أمام الشهر العمارى، والتولٌع على عمود ، تارٌخ : 

تولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة دمحم دمحم دمحم المكاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة وال -  591

للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد /  حامد عبد الفتاح لطب لرشم والسٌد / اسماعٌل رمضان عبد المطلب لرشم ولهما ولهما منفردٌن أو 

المطاع العام مجتمعٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة و

ولطاع األعمال العام والخاص و حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة 

 11716برلم       21191311وألؼراض الشركة أمام الشهر العمارى، والتولٌع على عمود ، تارٌخ : 

شرٌن متضامن  التسهٌبلت األئتمانٌة والمرض والرهن وأي نوع من المع   عصام سعد عبد الممصود عنانى  توصٌة بسٌطة -  592

امبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ، ولهما الحك 

 11716برلم       21191311، تارٌخ :  فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن .

اسماعٌل رمضان عبد المطلب لرشم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  التسهٌبلت األئتمانٌة والمرض والرهن وأي نوع من  -  593

، ولهما  المع امبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات

 11716برلم       21191311الحك فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن . ، تارٌخ : 

دمحم مرسً مرسً شراره  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التسهٌبلت األئتمانٌة والمرض والرهن وأي نوع من المع امبلت  -  594

ارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ، ولهما الحك فى المالٌة مع البنون والمص

 11716برلم       21191311تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن . ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 208 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

التسهٌبلت األئتمانٌة والمرض والرهن وأي نوع من المع حامد عبد الفتاح لطب لرشم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  595

امبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ، ولهما الحك 

 11716برلم       21191311فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن . ، تارٌخ : 

صبحى دمحم فرج ٌالوت  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التسهٌبلت األئتمانٌة والمرض والرهن وأي نوع من المع امبلت  -  596

المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ، ولهما الحك فى 

 11716برلم       21191311توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن . ، تارٌخ :  تفوٌض أو

كرٌم على مرسى ابراهٌم مطاوع  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التسهٌبلت األئتمانٌة والمرض والرهن وأي نوع من  -  597

ٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ، ولهما المع امبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المال

 11716برلم       21191311الحك فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن . ، تارٌخ : 

نٌة والمرض والرهن وأي نوع من المع امبلت دمحم عبد السبلم دمحم شبور  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التسهٌبلت األئتما -  598

المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ، ولهما الحك فى 

 11716برلم       21191311تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن . ، تارٌخ : 

دمحم دمحم محمود عبد العاطى كرم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التسهٌبلت األئتمانٌة والمرض والرهن وأي نوع من المع  -  599

امبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ، ولهما الحك 

 11716برلم       21191311الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن . ، تارٌخ :  فى تفوٌض أو توكٌل

عبد اللة عبد العاطى محمود كرم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التسهٌبلت األئتمانٌة والمرض والرهن وأي نوع من  -  611

السحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ، ولهما المع امبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة ك

 11716برلم       21191311الحك فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن . ، تارٌخ : 

نٌة والمرض والرهن وأي نوع من احمد سعد محمود عبد العاطى كرم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التسهٌبلت األئتما -  611

المع امبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ، ولهما 

 11716برلم       21191311الحك فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن . ، تارٌخ : 

محمود عبد الجواد السٌد اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التسهٌبلت األئتمانٌة والمرض والرهن وأي نوع من  -  612

المع امبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ، ولهما 

 11716برلم       21191311الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن . ، تارٌخ :  الحك فى تفوٌض أو توكٌل

احمد سلٌم احمد عبد العزٌز احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التسهٌبلت األئتمانٌة والمرض والرهن وأي نوع من  -  613

كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ، ولهما المع امبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة 

 11716برلم       21191311الحك فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن . ، تارٌخ : 

ٌة والمرض والرهن وأي نوع من المع دمحم السٌد عبد النبى الصاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التسهٌبلت األئتمان -  614

امبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ، ولهما الحك 

 11716برلم       21191311فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن . ، تارٌخ : 

عبد الرحمن سعد محمود عبد العاطى كرم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التسهٌبلت األئتمانٌة والمرض والرهن وأي  -  615

نوع من المع امبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ، 

برلم       21191311ل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن . ، تارٌخ : ولهما الحك فى تفوٌض أو توكٌ

11716 

دمحم دمحم دمحم المكاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التسهٌبلت األئتمانٌة والمرض والرهن وأي نوع من المع امبلت  -  616

واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ، ولهما الحك فى المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب 

 11716برلم       21191311تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن . ، تارٌخ : 

 11716م   برل    21191311عصام سعد عبد الممصود عنانى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  617



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 209 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 11716برلم       21191311اسماعٌل رمضان عبد المطلب لرشم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  618

 11716برلم       21191311دمحم مرسً مرسً شراره  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  619

 11716برلم       21191311ٌن   ، تارٌخ : حامد عبد الفتاح لطب لرشم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شر -  611

 11716برلم       21191311صبحى دمحم فرج ٌالوت  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  611

 11716برلم       21191311كرٌم على مرسى ابراهٌم مطاوع  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  612

 11716برلم       21191311شبور  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ : دمحم عبد السبلم دمحم  -  613

 11716برلم       21191311دمحم دمحم محمود عبد العاطى كرم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  614

 11716برلم       21191311عبد اللة عبد العاطى محمود كرم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  615

 11716برلم       21191311احمد سعد محمود عبد العاطى كرم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  616

 11716برلم       21191311محمود عبد الجواد السٌد اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  617

 11716برلم       21191311ٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ : احمد سلٌم احمد عبد العزٌز احمد  توص -  618

 11716برلم       21191311دمحم السٌد عبد النبى الصاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  619

 11716 برلم      21191311عبد الرحمن سعد محمود عبد العاطى كرم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  621

 11716برلم       21191311دمحم دمحم دمحم المكاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  621

 11716برلم       21191311عصام سعد عبد الممصود عنانى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  622

 11716برلم       21191311رٌن   ، تارٌخ : اسماعٌل رمضان عبد المطلب لرشم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و ش -  623

 11716برلم       21191311دمحم مرسً مرسً شراره  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  624

 11716برلم       21191311حامد عبد الفتاح لطب لرشم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  625

 11716برلم       21191311وصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ : صبحى دمحم فرج ٌالوت  ت -  626

 11716برلم       21191311كرٌم على مرسى ابراهٌم مطاوع  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  627

 11716برلم       21191311دمحم عبد السبلم دمحم شبور  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  628

 11716برلم       21191311دمحم دمحم محمود عبد العاطى كرم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  629

 11716برلم       21191311عبد اللة عبد العاطى محمود كرم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  631

 11716برلم       21191311متضامن   ، تارٌخ : احمد سعد محمود عبد العاطى كرم  توصٌة بسٌطة  شرٌن  -  631

 11716برلم       21191311محمود عبد الجواد السٌد اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  632

 11716برلم       21191311احمد سلٌم احمد عبد العزٌز احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  633

 11716برلم       21191311دمحم السٌد عبد النبى الصاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  634



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 210 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 11716برلم       21191311عبد الرحمن سعد محمود عبد العاطى كرم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  635

 11716برلم       21191311امن   ، تارٌخ : دمحم دمحم دمحم المكاوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متض -  636

 11716برلم       21191311عصام سعد عبد الممصود عنانى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  637
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 211 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 212 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 11716برلم       21191311

سٌد / ٌسرى شولى مصلحى مرزوق  ) ٌسرى شولً مصلحى مرزوق  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض  ال -  697

رئٌس مجلس االدارة ( فى تمثٌل الشركة فى عبللاتها مع الؽٌر وأمام المضاء وامام جمٌع الجهات الحكومٌة وله فى هذا الصدد أوسع 

الات و المشاركات الصبلحٌات والسلطات إلدارة الشركة و التعالد بؤسمها مع الؽٌر وإبرام كافة العمود و المعامبلت الداخلٌة و االتف

و الصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل وله حك االلتراض بطرٌك االعتماد و التعامل مع البنون بالسحب و 

 12554برلم       21191311االٌداع و فتح و ؼلك الحسابات و الرهن و التولٌع على الشٌكات ، تارٌخ : 

ركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وصرؾ الشٌكات واعتماد خطابات الضمان ٌسرى شولً مصلحى مرزوق  ش -  698

االعتمادات المستندٌة بؤسم ولصالح الشركة و تحمٌماً الؼراضها وكذا االلتراض باسم الشركة والتصالح عنها وله االفراج وسحب 

 12554برلم       21191311لٌمة الشهادة البنكٌة المودعة عند التؤسٌس ، تارٌخ : 

شرٌن  9شرٌن موصى + دخول عدد  2دمحم السٌد إبراهٌم عبدهللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خروج عدد  -  699

ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشرٌكان المتضامنان السٌد/ لطب  ----موصى مذكورٌن  بعمد التعدٌل  

 جمعه سالم خمٌس 

 جمعه سالم خمٌس موسً  )مجتمعان او منفردان(.والسٌد/ سالم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 213 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وٌمثل الشرٌكان المتضامنان الشركة فً عبللتها مع الؽٌر ولهما )منفردان أو مجتمعان( فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة 

ام ، تارٌخ : الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الع

 11771برلم       21191311

شرٌن  9شرٌن موصى + دخول عدد  2سالم جمعه سالم خمٌس موسً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج عدد  -  711

ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشرٌكان المتضامنان السٌد/ لطب  ----موصى مذكورٌن  بعمد التعدٌل  

 جمعه سالم خمٌس 

 والسٌد/ سالم جمعه سالم خمٌس موسً  )مجتمعان او منفردان(.

وٌمثل الشرٌكان المتضامنان الشركة فً عبللتها مع الؽٌر ولهما )منفردان أو مجتمعان( فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة 

عام ولطاع األعمال والمطاع العام ، تارٌخ : الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع ال

 11771برلم       21191311

شرٌن  9شرٌن موصى + دخول عدد  2لطب جمعه سالم خمٌس والسٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج عدد  -  711

لشرٌكان المتضامنان السٌد/ لطب ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة ل ----موصى مذكورٌن  بعمد التعدٌل  

 جمعه سالم خمٌس 

 والسٌد/ سالم جمعه سالم خمٌس موسً  )مجتمعان او منفردان(.

وٌمثل الشرٌكان المتضامنان الشركة فً عبللتها مع الؽٌر ولهما )منفردان أو مجتمعان( فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة 

كومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع العام ، تارٌخ : الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الح

 11771برلم       21191311

دمحم السٌد إبراهٌم عبدهللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  والخاص ،           وحك التولٌع على عمود البٌع  -  712

م الشركة وألؼراض الشركة أمام          الشهر العمارى ، وحك توكٌل الؽٌر فى والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باس

 كل أو بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن.

وللسٌد/ لطب جمعه سالم خمٌس  الشرٌن المتضامن بالشركة )منفردا( حك التولٌع على عمود التسهٌبلت األئتمانٌة والمرض وأي 

ع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح             وؼلك نوع من المعامبلت المالٌة م

 11771برلم       21191311الحسابات ، تارٌخ : 

سالم جمعه سالم خمٌس موسً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والخاص ،           وحك التولٌع على عمود البٌع والشراء  -  713

ن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة وألؼراض الشركة أمام          الشهر العمارى ، وحك توكٌل الؽٌر فى كل أو والره

 بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن.

ض وأي وللسٌد/ لطب جمعه سالم خمٌس  الشرٌن المتضامن بالشركة )منفردا( حك التولٌع على عمود التسهٌبلت األئتمانٌة والمر

نوع من المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح             وؼلك 

 11771برلم       21191311الحسابات ، تارٌخ : 

ولٌع على عمود البٌع والشراء لطب جمعه سالم خمٌس والسٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والخاص ،           وحك الت -  714

والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة وألؼراض الشركة أمام          الشهر العمارى ، وحك توكٌل الؽٌر فى كل أو 

 بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن.

ى عمود التسهٌبلت األئتمانٌة والمرض وأي وللسٌد/ لطب جمعه سالم خمٌس  الشرٌن المتضامن بالشركة )منفردا( حك التولٌع عل

نوع من المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح             وؼلك 

 11771برلم       21191311الحسابات ، تارٌخ : 

و شرٌن متخارج  ، وله حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر فٌما عدا دمحم السٌد إبراهٌم عبدهللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر  -  715

 11771برلم       21191311الشركاء الموصٌٌن. ، تارٌخ : 
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 214 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

سالم جمعه سالم خمٌس موسً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ، وله حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر فٌما عدا  -  716

 11771برلم       21191311الشركاء الموصٌٌن. ، تارٌخ : 

لطب جمعه سالم خمٌس والسٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ، وله حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر فٌما عدا  -  717

 11771برلم       21191311الشركاء الموصٌٌن. ، تارٌخ : 

تاذ الدكتور / هشام احمد بسٌونى . رئٌس مجلس هانٌا هشام احمد بسٌونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌكون لؤلس -  718

الحك فً اإلدارة و التولٌع  والتعامل  12536اإلدارة و العضو المنتدب  لشركة االمتٌاز فً اإلدارة و المشروعات سجل تجاري 

عمال والمطاع باسم الشركة وضمن إؼراضها أمام جمٌع الوزارات والهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األ

الخاص بكافة إشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون وله حك التولٌع بالسحب واإلفراج عن رأس مال الشركة المودع بالبنن وكذلن 

 12536برلم       21191311التعامل مع كافة البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع و التولٌع ، تارٌخ : 

زي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌكون لؤلستاذ الدكتور / هشام احمد بسٌونى . رئٌس طارق منٌر عبد العزٌز العجٌ -  719

الحك فً اإلدارة و التولٌع   12536مجلس اإلدارة و العضو المنتدب  لشركة االمتٌاز فً اإلدارة و المشروعات سجل تجاري 

كومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والتعامل باسم الشركة وضمن إؼراضها أمام جمٌع الوزارات والهٌئات الح

والمطاع الخاص بكافة إشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون وله حك التولٌع بالسحب واإلفراج عن رأس مال الشركة المودع 

 12536   برلم    21191311بالبنن وكذلن التعامل مع كافة البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع و التولٌع ، تارٌخ : 

هشام أحمد بسٌونً دمحم شحاتة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ٌكون لؤلستاذ الدكتور / هشام احمد  -  711

الحك فً اإلدارة  12536بسٌونى . رئٌس مجلس اإلدارة و العضو المنتدب  لشركة االمتٌاز فً اإلدارة و المشروعات سجل تجاري 

م الشركة وضمن إؼراضها أمام جمٌع الوزارات والهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع و التولٌع  والتعامل باس

األعمال والمطاع الخاص بكافة إشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون وله حك التولٌع بالسحب واإلفراج عن رأس مال الشركة 

 12536برلم       21191311رؾ من سحب وإٌداع و التولٌع ، تارٌخ : المودع بالبنن وكذلن التعامل مع كافة البنون والمصا

أحمد بسٌونً دمحم شحاتة  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌكون لؤلستاذ الدكتور / هشام احمد بسٌونى . رئٌس  -  711

الحك فً اإلدارة و التولٌع   12536مجلس اإلدارة و العضو المنتدب  لشركة االمتٌاز فً اإلدارة و المشروعات سجل تجاري 

والتعامل باسم الشركة وضمن إؼراضها أمام جمٌع الوزارات والهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال 

والمطاع الخاص بكافة إشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون وله حك التولٌع بالسحب واإلفراج عن رأس مال الشركة المودع 

 12536برلم       21191311بالبنن وكذلن التعامل مع كافة البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع و التولٌع ، تارٌخ : 

هانٌا هشام احمد بسٌونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وإصدار خطابات  -  712

وشهادات الضمان واالعتمادات المستندٌة وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

شركة وضمن أؼراضها وكذلن له الحك فً التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والوعد والمصارؾ وجهات االلتراض وكل ذلن باسم ال

بالبٌع والتنازل عنها وفسخها وإلؽاءها وفضها وكافة أنواع التعامبلت علً مثل هذه العمود  والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها 

 12536برلم       21191311م ، تارٌخ : العمارٌة بمختلؾ أنواعها ومما ٌستجد من ممتلكات الشركة المستمبلٌة باس

طارق منٌر عبد العزٌز العجٌزي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وإصدار  -  713

خطابات وشهادات الضمان واالعتمادات المستندٌة وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع 

نون والمصارؾ وجهات االلتراض وكل ذلن باسم الشركة وضمن أؼراضها وكذلن له الحك فً التولٌع علً عمود الشراء والبٌع الب

والوعد بالبٌع والتنازل عنها وفسخها وإلؽاءها وفضها وكافة أنواع التعامبلت علً مثل هذه العمود  والرهن ألصول الشركة 

 12536برلم       21191311ومما ٌستجد من ممتلكات الشركة المستمبلٌة باسم ، تارٌخ : وممتلكاتها العمارٌة بمختلؾ أنواعها 

هشام أحمد بسٌونً دمحم شحاتة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات  -  714

هن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل وإصدار خطابات وشهادات الضمان واالعتمادات المستندٌة وحك االلتراض والر

مع جمٌع البنون والمصارؾ وجهات االلتراض وكل ذلن باسم الشركة وضمن أؼراضها وكذلن له الحك فً التولٌع علً عمود 

الرهن ألصول الشراء والبٌع والوعد بالبٌع والتنازل عنها وفسخها وإلؽاءها وفضها وكافة أنواع التعامبلت علً مثل هذه العمود  و

برلم       21191311الشركة وممتلكاتها العمارٌة بمختلؾ أنواعها ومما ٌستجد من ممتلكات الشركة المستمبلٌة باسم ، تارٌخ : 

12536 
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أحمد بسٌونً دمحم شحاتة  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وإصدار خطابات  -  715

مان واالعتمادات المستندٌة وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون وشهادات الض

والمصارؾ وجهات االلتراض وكل ذلن باسم الشركة وضمن أؼراضها وكذلن له الحك فً التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والوعد 

وكافة أنواع التعامبلت علً مثل هذه العمود  والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها بالبٌع والتنازل عنها وفسخها وإلؽاءها وفضها 

 12536برلم       21191311العمارٌة بمختلؾ أنواعها ومما ٌستجد من ممتلكات الشركة المستمبلٌة باسم ، تارٌخ : 

     هانٌا هشام احمد بسٌونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة ولصالحها     -  716

وفً تعٌن وعزل مستخدمً وموظفً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وكذلن توكٌل وإلؽاء وكالة المحامٌن وتحدٌد 

مرتبات وأجور مستخدمً وموظفً ووكبلء الشركة وله الحك فً لبض ودائع المبالػ المالٌة وتولٌع  وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

رام كافة العمود والشرطات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد واألجل  بؤي مراحل ونمضها المستندات االذنٌة والتجارٌة وإب

وتعدٌلها وفسخها وله التعامل باسم الشركة وضمن إؼراضها أمام مصلحة الشهر العماري و مكاتبها ومؤمورٌاتها ، تارٌخ : 

 12536برلم       21191311

 شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة ولصالحها        طارق منٌر عبد العزٌز العجٌزي   -  717

وفً تعٌن وعزل مستخدمً وموظفً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وكذلن توكٌل وإلؽاء وكالة المحامٌن وتحدٌد 

وبٌع وتسدٌد كافة مرتبات وأجور مستخدمً وموظفً ووكبلء الشركة وله الحك فً لبض ودائع المبالػ المالٌة وتولٌع  وتحوٌل 

المستندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والشرطات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد واألجل  بؤي مراحل ونمضها 

وتعدٌلها وفسخها وله التعامل باسم الشركة وضمن إؼراضها أمام مصلحة الشهر العماري و مكاتبها ومؤمورٌاتها ، تارٌخ : 

 12536لم   بر    21191311

 هشام أحمد بسٌونً دمحم شحاتة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الشركة ولصالحها         -  718

وفً تعٌن وعزل مستخدمً وموظفً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وكذلن توكٌل وإلؽاء وكالة المحامٌن وتحدٌد 

لشركة وله الحك فً لبض ودائع المبالػ المالٌة وتولٌع  وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة مرتبات وأجور مستخدمً وموظفً ووكبلء ا

المستندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والشرطات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد واألجل  بؤي مراحل ونمضها 

لشهر العماري و مكاتبها ومؤمورٌاتها ، تارٌخ : وتعدٌلها وفسخها وله التعامل باسم الشركة وضمن إؼراضها أمام مصلحة ا

 12536برلم       21191311

 أحمد بسٌونً دمحم شحاتة  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الشركة ولصالحها         -  719

امٌن وتحدٌد وفً تعٌن وعزل مستخدمً وموظفً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وكذلن توكٌل وإلؽاء وكالة المح

مرتبات وأجور مستخدمً وموظفً ووكبلء الشركة وله الحك فً لبض ودائع المبالػ المالٌة وتولٌع  وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

المستندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والشرطات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد واألجل  بؤي مراحل ونمضها 

له التعامل باسم الشركة وضمن إؼراضها أمام مصلحة الشهر العماري و مكاتبها ومؤمورٌاتها ، تارٌخ : وتعدٌلها وفسخها و

 12536برلم       21191311

هانٌا هشام احمد بسٌونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وهٌئات وإدارة االستثمار وهٌئة الرلابة المالٌة والهٌئة العامة  -  721

الشركات  وله الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن إؼراضها  ولصالحها أمام الهٌئة المومٌة للتؤمٌنات  لسوق المال ومصلحة

االجتماعٌة واالتحاد المصري لمماولً التشٌٌد والبناء ومصلحة الضرائب وله الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما 

دارة و المشروعات ش.م.م .تعٌٌن السٌد المهندس / طارق منٌر عبد العزٌز ذكر بصفته رئٌس مجلس أدارة  شركة االمتٌاز فً اإل

 12536برلم       21191311العجٌزى . مدٌراً عاماً للشركة و ٌحك للسٌد رئٌس مجلس ، تارٌخ : 

بة المالٌة طارق منٌر عبد العزٌز العجٌزي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وهٌئات وإدارة االستثمار وهٌئة الرلا -  721

والهٌئة العامة لسوق المال ومصلحة الشركات  وله الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن إؼراضها  ولصالحها أمام الهٌئة المومٌة 

للتؤمٌنات االجتماعٌة واالتحاد المصري لمماولً التشٌٌد والبناء ومصلحة الضرائب وله الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو 

بصفته رئٌس مجلس أدارة  شركة االمتٌاز فً اإلدارة و المشروعات ش.م.م .تعٌٌن السٌد المهندس / طارق منٌر عبد  بعض ما ذكر

 12536برلم       21191311العزٌز العجٌزى . مدٌراً عاماً للشركة و ٌحك للسٌد رئٌس مجلس ، تارٌخ : 
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ادارة وعضو منتدب  وهٌئات وإدارة االستثمار وهٌئة الرلابة  هشام أحمد بسٌونً دمحم شحاتة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس -  722

المالٌة والهٌئة العامة لسوق المال ومصلحة الشركات  وله الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن إؼراضها  ولصالحها أمام الهٌئة 

ب وله الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً المومٌة للتؤمٌنات االجتماعٌة واالتحاد المصري لمماولً التشٌٌد والبناء ومصلحة الضرائ

كل أو بعض ما ذكر بصفته رئٌس مجلس أدارة  شركة االمتٌاز فً اإلدارة و المشروعات ش.م.م .تعٌٌن السٌد المهندس / طارق 

 12536برلم       21191311منٌر عبد العزٌز العجٌزى . مدٌراً عاماً للشركة و ٌحك للسٌد رئٌس مجلس ، تارٌخ : 

أحمد بسٌونً دمحم شحاتة  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وهٌئات وإدارة االستثمار وهٌئة الرلابة المالٌة والهٌئة  -  723

العامة لسوق المال ومصلحة الشركات  وله الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن إؼراضها  ولصالحها أمام الهٌئة المومٌة للتؤمٌنات 

لمصري لمماولً التشٌٌد والبناء ومصلحة الضرائب وله الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما االجتماعٌة واالتحاد ا

ذكر بصفته رئٌس مجلس أدارة  شركة االمتٌاز فً اإلدارة و المشروعات ش.م.م .تعٌٌن السٌد المهندس / طارق منٌر عبد العزٌز 

 12536برلم       21191311جلس ، تارٌخ : العجٌزى . مدٌراً عاماً للشركة و ٌحك للسٌد رئٌس م

هانٌا هشام احمد بسٌونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اإلدارة و العضو المنتدب منح سٌادته اى اختصاصات أدارٌة  -  724

 51111مبلػ أخرى أو سحبها كما ٌحك له التعامل مع جمٌع البنون بالسحب و اإلٌداع و التولٌع على الشٌكات بالصرؾ  فً حدود 

جنٌه  ) فمط خمسون ألؾ جنٌهاً مصرٌاً ال ؼٌر ( للصرؾ على المصروفات الخاصة بالشركة و ضمن إؼراضها . ، تارٌخ : 

 12536برلم       21191311

طارق منٌر عبد العزٌز العجٌزي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اإلدارة و العضو المنتدب منح سٌادته اى  -  725

دارٌة أخرى أو سحبها كما ٌحك له التعامل مع جمٌع البنون بالسحب و اإلٌداع و التولٌع على الشٌكات بالصرؾ  فً اختصاصات أ

جنٌه  ) فمط خمسون ألؾ جنٌهاً مصرٌاً ال ؼٌر ( للصرؾ على المصروفات الخاصة بالشركة و ضمن  51111حدود مبلػ 

 12536برلم       21191311إؼراضها . ، تارٌخ : 

هشام أحمد بسٌونً دمحم شحاتة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اإلدارة و العضو المنتدب منح سٌادته  -  726

اى اختصاصات أدارٌة أخرى أو سحبها كما ٌحك له التعامل مع جمٌع البنون بالسحب و اإلٌداع و التولٌع على الشٌكات بالصرؾ  

ن ألؾ جنٌهاً مصرٌاً ال ؼٌر ( للصرؾ على المصروفات الخاصة بالشركة و ضمن جنٌه  ) فمط خمسو 51111فً حدود مبلػ 

 12536برلم       21191311إؼراضها . ، تارٌخ : 

أحمد بسٌونً دمحم شحاتة  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اإلدارة و العضو المنتدب منح سٌادته اى اختصاصات  -  727

له التعامل مع جمٌع البنون بالسحب و اإلٌداع و التولٌع على الشٌكات بالصرؾ  فً حدود مبلػ  أدارٌة أخرى أو سحبها كما ٌحك

جنٌه  ) فمط خمسون ألؾ جنٌهاً مصرٌاً ال ؼٌر ( للصرؾ على المصروفات الخاصة بالشركة و ضمن إؼراضها . ، تارٌخ  51111

 12536برلم       21191311: 

برلم       21191311ٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : عبد هللا فكرى عبد هللا فا -  728

6167 

دمحم ؼازى عبد الحفٌظ حسٌن عبد هللا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  729

 6167برلم       21191311

    21191311شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :   عماد كمال دمحم دسولى بسام -  731

 6167برلم   

صبحى حمٌدو صبحى ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الموافمه على كفاله الؽٌر وتفوٌض السٌد / رئٌس  -  731

م فى تولٌع كفاالت الؽٌر نٌابة عن الشركة ، تارٌخ : مجلس االدارة والعضو المنتدب )محاسب / صبحى حمٌدو صبحى ابراهٌ

 2211برلم       21191311

برلم       21191312فهمى دمحم على منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول عشرة شركاء موصٌن ، تارٌخ :  -  732

11736 

 9711برلم       21191312ى ، تارٌخ : حسام احمد دمحم ابو رحمة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول شرٌن موص -  733



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 217 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       21191312اٌمن ابراهٌم محمود عبد المجٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  734

2298 

برلم       21191312مٌرفت ابراهٌم عبد الحمٌد لاسم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  735

2298 

 2298برلم       21191312اٌمن عنتر سٌد عبود  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  736

اٌمن ابراهٌم محمود عبد المجٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة لمدة ثبلث سنوات من  -  737

لرئٌس مجلس االدارة حك التولٌع على عمود الشركة وتعهداتها وتمثٌل الشركة امام الجهات -تارٌخ التؤشٌر بالسجل التجارى 

فى البنون والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات واستبلم كشوؾ الحساب وكافة المعامبلت الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والتولٌع 

البنكٌة وله الحك فى الشراء والبٌع والتولٌع على عمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لكافة الوحدات واصول الشركة وممتلكاتها وكافة 

 2298برلم       21191312ارٌخ : السٌارات وله توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . ، ت

مٌرفت ابراهٌم عبد الحمٌد لاسم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة لمدة ثبلث سنوات من  -  738

لرئٌس مجلس االدارة حك التولٌع على عمود الشركة وتعهداتها وتمثٌل الشركة امام الجهات -تارٌخ التؤشٌر بالسجل التجارى 

حكومٌة والؽٌر حكومٌة والتولٌع فى البنون والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات واستبلم كشوؾ الحساب وكافة المعامبلت ال

البنكٌة وله الحك فى الشراء والبٌع والتولٌع على عمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لكافة الوحدات واصول الشركة وممتلكاتها وكافة 

 2298برلم       21191312لؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . ، تارٌخ : السٌارات وله توكٌل ا

اٌمن عنتر سٌد عبود  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة لمدة ثبلث سنوات من تارٌخ  -  739

ثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة لرئٌس مجلس االدارة حك التولٌع على عمود الشركة وتعهداتها وتم-التؤشٌر بالسجل التجارى 

والؽٌر حكومٌة والتولٌع فى البنون والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات واستبلم كشوؾ الحساب وكافة المعامبلت البنكٌة وله 

كافة السٌارات وله الحك فى الشراء والبٌع والتولٌع على عمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لكافة الوحدات واصول الشركة وممتلكاتها و

 2298برلم       21191312توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

على عبدهللا بركات عبدالحمٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تعٌن السٌد احمد ماهر على مدٌر مالى للشركة ، تارٌخ  -  741

 983برلم       21191312: 

كة مساهمة  مدٌر عام  ٌكون لة كافة الصبلحٌات المالٌة و االدارٌة الدارة الشركة ولة حك فى كافة احمد دمحم حسن دمحم  شر -  741

التعامبلت المالٌة للشركة  اما فٌما ٌختص بتعامبلت البنون فٌكون لة حك استبلم الشٌكات واٌداع المبالػ النمدٌة و الشٌكات لدى 

 البنون .

ون التولٌع علٌها من طرفٌن مدٌر عام الشركة هو الطرؾ االول و الطرؾ الثانى نائب كما لة الحك فى اصدارشٌكات علً ان ٌك

رئٌس مجلس االدارة  السٌد / هانى احمد دمحم احمد مجتمعٌن وذلن فٌما الٌتعارض مع اختصاصت رئٌس مجلس االدارة والذى لة 

 12199برلم       21191312حك التولٌع على جمٌع المعامبلت المالٌة و االدراٌة منفردا ، تارٌخ : 

 9683برلم       21191312دمحم دمحم سٌد احمد كبٌشه  شركة مساهمة  مدٌر فرع  استماله ، تارٌخ :  -  742

 9683برلم       21191312احمد ابراهٌم على حسٌن على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  استماله ، تارٌخ :  -  743

االسكندرٌة بدال من السٌد /احمد ابراهٌم على  2805ن -كة مساهمة  مدٌر فرع  العامرٌة دمحم دمحم سٌد احمد كبٌشه  شر -  744

 9683برلم       21191312حسٌن على ، تارٌخ : 

االسكندرٌة بدال من السٌد /احمد ابراهٌم على  2805ن -احمد ابراهٌم على حسٌن على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  العامرٌة  -  745

 9683برلم       21191312خ : حسٌن على ، تارٌ

راجى دمحم صبحى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع عن الشركة السٌد / راجً دمحم صبحً  -  746

ٌة ابراهٌم عضو مجلس االدارة منفردا و له كافة السلطات و الصبلحٌات الدارة الشركة و التولٌع نٌابة عنها امام كافة الجهات الكوم

و ؼٌر الحكومٌة و المصالح المختلفة و شراء و بٌع جمٌع المواد و المهمات و البضائع و التولٌع علً كافة العمود و المستندات امام 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 218 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و الجهات االدارٌة و الشهر العماري و السجل التجاري و مصلحة الضرائب  و كذلن 

 11893برلم       21191312ارات و العمارات كذلن التولٌع ، تارٌخ : شراء المنموالت و السٌ

راجى دمحم صبحى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  امام البنون بالسحب و اٌداع و فتح الحسابات و االفراج عن  -  747

برلم       21191312ما ذكر. ، تارٌخ : راس المال المودع لدٌها باسم الشركة و له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض 

11893 

احمد دمحم ابراهٌم المؽربى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد تعٌٌن مجلس االدارة الحالى بنفس التشكٌل ونفس  -  748

 7932برلم       21191312الصبلحٌات السابمة ، تارٌخ : 

 1362برلم       21191312اهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : مإمن محمود عبد الممصود عبده ندا  شركة مس -  749

برلم       21191312محمود عبد الممصود عبده ندا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  751

1362 

برلم       21191312تماله ، تارٌخ : احمد شرٌؾ محمود عبد الممصود لندٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اس -  751

1362 

مإمن محمود عبد الممصود عبده ندا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  له الحك فى التعامل مع البنون والتولٌع على  -  752

المطاع  الشٌكات وجمٌع المعامبلت البنكٌة وااللتراض والرهن وبٌع االصول وشراء االصول واالستٌراد والتصدٌر والتعامل مع

الخاص والمطاع العام والتعالد على شراء الخامات وكافه مستلزمات االنتاج وتعٌٌن وفصل العاملٌن بالشركة والتعامل مع الجمارن 

وهٌئة الرلابه على الصادارات والواردات والتوكٌبلت المبلحٌة والهٌئات الحكومٌة على سبٌل المثال ال الحصر التامٌنات الجتماعٌة 

 1362برلم       21191312ل واالمن الصناعى وجهاز حماٌة البٌئة والهٌئة العامة ، تارٌخ : مكتب العم

محمود عبد الممصود عبده ندا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  له الحك فى التعامل مع البنون والتولٌع  -  753

االصول وشراء االصول واالستٌراد والتصدٌر والتعامل مع  على الشٌكات وجمٌع المعامبلت البنكٌة وااللتراض والرهن وبٌع

المطاع الخاص والمطاع العام والتعالد على شراء الخامات وكافه مستلزمات االنتاج وتعٌٌن وفصل العاملٌن بالشركة والتعامل مع 

ى سبٌل المثال ال الحصر التامٌنات الجمارن وهٌئة الرلابه على الصادارات والواردات والتوكٌبلت المبلحٌة والهٌئات الحكومٌة عل

 1362برلم       21191312الجتماعٌة مكتب العمل واالمن الصناعى وجهاز حماٌة البٌئة والهٌئة العامة ، تارٌخ : 

احمد شرٌؾ محمود عبد الممصود لندٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  له الحك فى التعامل مع البنون والتولٌع على  -  754

ات وجمٌع المعامبلت البنكٌة وااللتراض والرهن وبٌع االصول وشراء االصول واالستٌراد والتصدٌر والتعامل مع المطاع الشٌك

الخاص والمطاع العام والتعالد على شراء الخامات وكافه مستلزمات االنتاج وتعٌٌن وفصل العاملٌن بالشركة والتعامل مع الجمارن 

لواردات والتوكٌبلت المبلحٌة والهٌئات الحكومٌة على سبٌل المثال ال الحصر التامٌنات الجتماعٌة وهٌئة الرلابه على الصادارات وا

 1362برلم       21191312مكتب العمل واالمن الصناعى وجهاز حماٌة البٌئة والهٌئة العامة ، تارٌخ : 

تنمٌة الصناعٌة و جهاز مدٌنة برج العرب مإمن محمود عبد الممصود عبده ندا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لل -  755

 وشركات المٌاه والكهرباء والؽاز والتلٌفونات وله حك فى تفوٌض ماٌراه االتمام ذلن االعمال فى كل او جزء من هذه المهام 

ه ثانٌان تعٌٌن المهندس / مإمن محمود عبد الممصود عبده ندا عضو مجلس االدارة منتدب ونائب رئٌس مجلس االداره ول

االختصاصات التالٌة السٌد العضو المنتدب له الحك فى التعامل مع البنون والتولٌع على الشٌكات وجمٌع المعامبلت البنكٌة ماعدا 

 1362برلم       21191312االلتراض والرهن وبٌع االصول وشراء االصول  والسٌد العضو المنتدب له الحك ، تارٌخ : 

ندا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  للتنمٌة الصناعٌة و جهاز مدٌنة برج محمود عبد الممصود عبده  -  756

 العرب وشركات المٌاه والكهرباء والؽاز والتلٌفونات وله حك فى تفوٌض ماٌراه االتمام ذلن االعمال فى كل او جزء من هذه المهام 

ضو مجلس االدارة منتدب ونائب رئٌس مجلس االداره وله ثانٌان تعٌٌن المهندس / مإمن محمود عبد الممصود عبده ندا ع

االختصاصات التالٌة السٌد العضو المنتدب له الحك فى التعامل مع البنون والتولٌع على الشٌكات وجمٌع المعامبلت البنكٌة ماعدا 

 1362برلم       21191312االلتراض والرهن وبٌع االصول وشراء االصول  والسٌد العضو المنتدب له الحك ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 219 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

احمد شرٌؾ محمود عبد الممصود لندٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  للتنمٌة الصناعٌة و جهاز مدٌنة برج العرب  -  757

 وشركات المٌاه والكهرباء والؽاز والتلٌفونات وله حك فى تفوٌض ماٌراه االتمام ذلن االعمال فى كل او جزء من هذه المهام 

المهندس / مإمن محمود عبد الممصود عبده ندا عضو مجلس االدارة منتدب ونائب رئٌس مجلس االداره وله  ثانٌان تعٌٌن

االختصاصات التالٌة السٌد العضو المنتدب له الحك فى التعامل مع البنون والتولٌع على الشٌكات وجمٌع المعامبلت البنكٌة ماعدا 

 1362برلم       21191312السٌد العضو المنتدب له الحك ، تارٌخ : االلتراض والرهن وبٌع االصول وشراء االصول  و

مإمن محمود عبد الممصود عبده ندا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  فى االستٌراد والتصدٌر والتعامل مع المطاع  -  758

عاملٌن بالشركة والتعامل مع الجمارن الخاص والمطاع العام  والتعالد على شراء الخامات وكافه مستلزمات االنتاج وتعٌٌن وفصل ال

وهٌئة الرلابه على الصادرات والواردات والتوكٌبلت المبلحٌة والهٌئات الحكومٌة على سبٌل المثال الالحصر التامٌنات االجتماعٌة  

شركات المٌاه مكتب العمل واالمن الصناعى وجهاز حماٌة البٌئة والهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة وجهاز مدٌنه برج العرب و

 1362برلم       21191312والكهرباء والؽاز و التلٌفونات وله حك فى تفوٌض ماٌراه التمام ، تارٌخ : 

محمود عبد الممصود عبده ندا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  فى االستٌراد والتصدٌر والتعامل مع  -  759

ى شراء الخامات وكافه مستلزمات االنتاج وتعٌٌن وفصل العاملٌن بالشركة والتعامل مع المطاع الخاص والمطاع العام  والتعالد عل

الجمارن وهٌئة الرلابه على الصادرات والواردات والتوكٌبلت المبلحٌة والهٌئات الحكومٌة على سبٌل المثال الالحصر التامٌنات 

هٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة وجهاز مدٌنه برج العرب وشركات االجتماعٌة  مكتب العمل واالمن الصناعى وجهاز حماٌة البٌئة وال

 1362برلم       21191312المٌاه والكهرباء والؽاز و التلٌفونات وله حك فى تفوٌض ماٌراه التمام ، تارٌخ : 

تعامل مع المطاع احمد شرٌؾ محمود عبد الممصود لندٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  فى االستٌراد والتصدٌر وال -  761

الخاص والمطاع العام  والتعالد على شراء الخامات وكافه مستلزمات االنتاج وتعٌٌن وفصل العاملٌن بالشركة والتعامل مع الجمارن 

وهٌئة الرلابه على الصادرات والواردات والتوكٌبلت المبلحٌة والهٌئات الحكومٌة على سبٌل المثال الالحصر التامٌنات االجتماعٌة  

مكتب العمل واالمن الصناعى وجهاز حماٌة البٌئة والهٌئة العامه للتنمٌة الصناعٌة وجهاز مدٌنه برج العرب وشركات المٌاه 

 1362برلم       21191312والكهرباء والؽاز و التلٌفونات وله حك فى تفوٌض ماٌراه التمام ، تارٌخ : 

مة  عضو مجلس ادارة  ذلن االعمال فى كل او جزء من هذه المهام )فٌما مإمن محمود عبد الممصود عبده ندا  شركة مساه -  761

 1362برلم       21191312عدا ذلن مراعاة العرض على الجمعٌه العامه للتصدٌك ( ، تارٌخ : 

محمود عبد الممصود عبده ندا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ذلن االعمال فى كل او جزء من هذه  -  762

 1362برلم       21191312المهام )فٌما عدا ذلن مراعاة العرض على الجمعٌه العامه للتصدٌك ( ، تارٌخ : 

مة  رئٌس مجلس ادارة  ذلن االعمال فى كل او جزء من هذه المهام احمد شرٌؾ محمود عبد الممصود لندٌل  شركة مساه -  763

 1362برلم       21191312)فٌما عدا ذلن مراعاة العرض على الجمعٌه العامه للتصدٌك ( ، تارٌخ : 

د حمدى احمد حسن الشال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثبل عن شركة االسكندرٌة للبترول ( بدال من السٌ -  764

 151811برلم       21191313/صبرى على دمحم رستم ، تارٌخ : 

حمدى احمد حسن الشال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثبل عن شركة االسكندرٌة للبترول ( بدال من السٌد  -  765

 151811برلم       21191313/صبرى على دمحم رستم ، تارٌخ : 

    21191313ركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثبل عن شركة لٌبٌا لبلستثمار ، تارٌخ : عبدهللا على دمحم الهمالى  ش -  766

 143244برلم   

عماد الدٌن ابراهٌم محمود الوٌفاتى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثبل عن شركة لٌبٌا لبلستثمار ، تارٌخ :  -  767

 143244برلم       21191313

    21191313دمحم الشرٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثبل عن شركة لٌبٌا لبلستثمار ، تارٌخ : منٌر الصابر دمحم  -  768

 143244برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 220 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

نور الدٌن االخضر الهادى عبد الجلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثبل عن شركة لٌبٌا لبلستثمار ، تارٌخ :  -  769

 143244برلم       21191313

    21191313ل عمران الصٌد الزرلانى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثبل عن شركة لٌبٌا لبلستثمار ، تارٌخ : عاد -  771

 143244برلم   

    21191313عبدهللا على دمحم الهمالى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ) ممثبل عن شركة لٌبلٌا لبلستثمار ( ، تارٌخ :  -  771

 143244برلم   

عماد الدٌن ابراهٌم محمود الوٌفاتى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثبل عن شركة لٌبلٌا لبلستثمار ( ، تارٌخ :  -  772

 143244برلم       21191313

منٌر الصابر دمحم دمحم الشرٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثبل عن شركة لٌبلٌا لبلستثمار ( ، تارٌخ :  -  773

 143244برلم       21191313

نور الدٌن االخضر الهادى عبد الجلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثبل عن شركة لٌبلٌا لبلستثمار ( ، تارٌخ :  -  774

 143244برلم       21191313

ار ( ، تارٌخ : عادل عمران الصٌد الزرلانى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثبل عن شركة لٌبلٌا لبلستثم -  775

 143244برلم       21191313

عبدهللا على دمحم الهمالى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  )ممثبل عن الشركة العربٌة للمشروعات السٌاحٌة ( ، تارٌخ :  -  776

 143244برلم       21191313

)ممثبل عن الشركة العربٌة للمشروعات السٌاحٌة  عماد الدٌن ابراهٌم محمود الوٌفاتى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  -  777

 143244برلم       21191313( ، تارٌخ : 

منٌر الصابر دمحم دمحم الشرٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )ممثبل عن الشركة العربٌة للمشروعات السٌاحٌة ( ،  -  778

 143244برلم       21191313تارٌخ : 

لهادى عبد الجلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )ممثبل عن الشركة العربٌة للمشروعات نور الدٌن االخضر ا -  779

 143244برلم       21191313السٌاحٌة ( ، تارٌخ : 

عادل عمران الصٌد الزرلانى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )ممثبل عن الشركة العربٌة للمشروعات السٌاحٌة ( ،  -  781

 143244برلم       21191313تارٌخ : 

عبدهللا على دمحم الهمالى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثبل عن الشركه الدولٌه للخدمات االستثمارٌة ، تارٌخ :  -  781

 143244برلم       21191313

للخدمات االستثمارٌة ، عماد الدٌن ابراهٌم محمود الوٌفاتى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثبل عن الشركه الدولٌه  -  782

 143244برلم       21191313تارٌخ : 

منٌر الصابر دمحم دمحم الشرٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثبل عن الشركه الدولٌه للخدمات االستثمارٌة ، تارٌخ  -  783

 143244برلم       21191313: 

عضو مجلس ادارة  ممثبل عن الشركه الدولٌه للخدمات االستثمارٌة   نور الدٌن االخضر الهادى عبد الجلٌل  شركة مساهمة -  784

 143244برلم       21191313، تارٌخ : 

عادل عمران الصٌد الزرلانى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثبل عن الشركه الدولٌه للخدمات االستثمارٌة ، تارٌخ  -  785

 143244برلم       21191313: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 221 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    21191313على دمحم الهمالى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ) ممثبل عن شركة لٌبٌا لبلستثمار ( ، تارٌخ : عبدهللا  -  786

 143244برلم   

عماد الدٌن ابراهٌم محمود الوٌفاتى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثبل عن شركة لٌبٌا لبلستثمار ( ، تارٌخ :  -  787

 143244برلم       21191313

منٌر الصابر دمحم دمحم الشرٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثبل عن شركة لٌبٌا لبلستثمار ( ، تارٌخ :  -  788

 143244برلم       21191313

نور الدٌن االخضر الهادى عبد الجلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثبل عن شركة لٌبٌا لبلستثمار ( ، تارٌخ :  -  789

 143244برلم       21191313

عادل عمران الصٌد الزرلانى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثبل عن شركة لٌبٌا لبلستثمار ( ، تارٌخ :  -  791

 143244برلم       21191313

ابراهٌم مصطفى رشاد الزمٌتى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج خمس شرٌن موصى ودخول خمس  شرٌن موصى  -  791

 11869برلم       21191313مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

لرسمٌه للشرٌن دمحم مسعد اسماعٌل دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات ا -  792

المتضامن/دمحم مسعد اسماعٌل دمحم منفردا وله حك التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر 

الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

شٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون واٌداع والتولٌع على ال

 7911برلم       21191313والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها وكذلن له حك التولٌع على ، تارٌخ : 

ع الصول الشركه وممتلكاتها الع لارٌه دمحم مسعد اسماعٌل دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  عمود الشراء والبٌ -  793

واالراضى والسٌارات باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن حك التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه ولمصلحتها الحك فى 

ه تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كاف

السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد او راالجل وكذلن حك 

 7911برلم       21191313توكٌل اوتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء ، تارٌخ : 

مدٌرا -دٌر و شرٌن  الموصٌٌن وتكون السٌده/اشرؾ ابراهٌم عبد الحلٌم ابراهٌم دمحم مسعد اسماعٌل دمحم  توصٌة بسٌطة  م -  794

 7911برلم       21191313مسئوال من الناحٌه السٌاحٌه فمط. ، تارٌخ : 

( بالدور األرضً من مول العجمً ستار الكائن فً M4,M3حامد محمود حامد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  محل رلم ) -  795

 3633برلم       21191314، تارٌخ :  -أمام مرور العجمً  -العجمً  -ٌك اسكندرٌة مطروح الصحراوي طر 8الكٌلو 

( بالدور األرضً من مول العجمً ستار الكائن فً M4,M3حامد محمود حامد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  محل رلم ) -  796

 3633برلم       21191314، تارٌخ :  -العجمً أمام مرور  -العجمً  -طرٌك اسكندرٌة مطروح الصحراوي  8الكٌلو 

( بالدور األرضً من مول العجمً ستار الكائن M4,M3حسام حسن على حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  محل رلم ) -  797

 3633برلم       21191314، تارٌخ :  -أمام مرور العجمً  -العجمً  -طرٌك اسكندرٌة مطروح الصحراوي  8فً الكٌلو 

( بالدور األرضً من مول العجمً ستار الكائن M4,M3حسام حسن على حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  محل رلم ) -  798

 3633برلم       21191314، تارٌخ :  -أمام مرور العجمً  -العجمً  -طرٌك اسكندرٌة مطروح الصحراوي  8فً الكٌلو 

( بالدور األرضً من مول العجمً ستار الكائن M4,M3محل رلم )احمد عصام الدٌن حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع   -  799

 3633برلم       21191314، تارٌخ :  -أمام مرور العجمً  -العجمً  -طرٌك اسكندرٌة مطروح الصحراوي  8فً الكٌلو 

ستار الكائن ( بالدور األرضً من مول العجمً M4,M3احمد عصام الدٌن حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  محل رلم ) -  811

 3633برلم       21191314، تارٌخ :  -أمام مرور العجمً  -العجمً  -طرٌك اسكندرٌة مطروح الصحراوي  8فً الكٌلو 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 222 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

( بالدور األرضً من مول العجمً ستار الكائن M4,M3مهدى محمود مهدى على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  محل رلم ) -  811

 3633برلم       21191314، تارٌخ :  -أمام مرور العجمً  -العجمً  -الصحراوي طرٌك اسكندرٌة مطروح  8فً الكٌلو 

( بالدور األرضً من مول العجمً ستار الكائن M4,M3مهدى محمود مهدى على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  محل رلم ) -  812

 3633برلم       21191314ٌخ : ، تار -أمام مرور العجمً  -العجمً  -طرٌك اسكندرٌة مطروح الصحراوي  8فً الكٌلو 

( بالدور األرضً من مول برج العرب الكائن فً 12،11حامد محمود حامد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  محل رلم ) -  813

برلم       21191314، تارٌخ :  -مدٌنة برج العرب الجدٌدة  -المجاورة الثالثة بالحً السكنً األول  -المركز التجاري الرئٌسً 

3633 

( بالدور األرضً من مول برج العرب الكائن فً 12،11حامد محمود حامد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  محل رلم ) -  814

برلم       21191314، تارٌخ :  -مدٌنة برج العرب الجدٌدة  -المجاورة الثالثة بالحً السكنً األول  -المركز التجاري الرئٌسً 

3633 

( بالدور األرضً من مول برج العرب الكائن فً 12،11مساهمة  مدٌر فرع  محل رلم ) حسام حسن على حسن  شركة -  815

برلم       21191314، تارٌخ :  -مدٌنة برج العرب الجدٌدة  -المجاورة الثالثة بالحً السكنً األول  -المركز التجاري الرئٌسً 

3633 

( بالدور األرضً من مول برج العرب الكائن فً 12،11حسام حسن على حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  محل رلم ) -  816

برلم       21191314، تارٌخ :  -مدٌنة برج العرب الجدٌدة  -المجاورة الثالثة بالحً السكنً األول  -المركز التجاري الرئٌسً 

3633 

ول برج العرب الكائن فً ( بالدور األرضً من م12،11احمد عصام الدٌن حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  محل رلم ) -  817

برلم       21191314، تارٌخ :  -مدٌنة برج العرب الجدٌدة  -المجاورة الثالثة بالحً السكنً األول  -المركز التجاري الرئٌسً 

3633 

( بالدور األرضً من مول برج العرب الكائن فً 12،11احمد عصام الدٌن حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  محل رلم ) -  818

برلم       21191314، تارٌخ :  -مدٌنة برج العرب الجدٌدة  -المجاورة الثالثة بالحً السكنً األول  -مركز التجاري الرئٌسً ال

3633 

( بالدور األرضً من مول برج العرب الكائن فً 12،11مهدى محمود مهدى على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  محل رلم ) -  819

برلم       21191314، تارٌخ :  -مدٌنة برج العرب الجدٌدة  -مجاورة الثالثة بالحً السكنً األول ال -المركز التجاري الرئٌسً 

3633 

( بالدور األرضً من مول برج العرب الكائن فً 12،11مهدى محمود مهدى على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  محل رلم ) -  811

برلم       21191314، تارٌخ :  -مدٌنة برج العرب الجدٌدة  -نً األول المجاورة الثالثة بالحً السك -المركز التجاري الرئٌسً 

3633 

 8( بالدور األرضً من مول العجمً ستار الكائن فً الكٌلو M5حامد محمود حامد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  محل رلم ) -  811

 3633برلم       21191314، تارٌخ :  -أمام مرور العجمً  -العجمً  -طرٌك اسكندرٌة مطروح الصحراوي 

 8( بالدور األرضً من مول العجمً ستار الكائن فً الكٌلو M5حامد محمود حامد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  محل رلم ) -  812

 3633برلم       21191314، تارٌخ :  -أمام مرور العجمً  -العجمً  -طرٌك اسكندرٌة مطروح الصحراوي 

( بالدور األرضً من مول العجمً ستار الكائن فً M5ساهمة  مدٌر فرع  محل رلم )حسام حسن على حسن  شركة م -  813

 3633برلم       21191314، تارٌخ :  -أمام مرور العجمً  -العجمً  -طرٌك اسكندرٌة مطروح الصحراوي  8الكٌلو 

العجمً ستار الكائن فً  ( بالدور األرضً من مولM5حسام حسن على حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  محل رلم ) -  814

 3633برلم       21191314، تارٌخ :  -أمام مرور العجمً  -العجمً  -طرٌك اسكندرٌة مطروح الصحراوي  8الكٌلو 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 223 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

( بالدور األرضً من مول العجمً ستار الكائن فً M5احمد عصام الدٌن حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  محل رلم ) -  815

 3633برلم       21191314، تارٌخ :  -أمام مرور العجمً  -العجمً  -طروح الصحراوي طرٌك اسكندرٌة م 8الكٌلو 

( بالدور األرضً من مول العجمً ستار الكائن فً M5احمد عصام الدٌن حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  محل رلم ) -  816

 3633برلم       21191314ارٌخ : ، ت -أمام مرور العجمً  -العجمً  -طرٌك اسكندرٌة مطروح الصحراوي  8الكٌلو 

( بالدور األرضً من مول العجمً ستار الكائن فً M5مهدى محمود مهدى على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  محل رلم ) -  817

 3633برلم       21191314، تارٌخ :  -أمام مرور العجمً  -العجمً  -طرٌك اسكندرٌة مطروح الصحراوي  8الكٌلو 

( بالدور األرضً من مول العجمً ستار الكائن فً M5د مهدى على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  محل رلم )مهدى محمو -  818

 3633برلم       21191314، تارٌخ :  -أمام مرور العجمً  -العجمً  -طرٌك اسكندرٌة مطروح الصحراوي  8الكٌلو 

طرٌك االسكندرٌة مطروح  112ن مارٌنا " الكٌلو حامد محمود حامد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  منتجع " داون تاو -  819

 3633برلم       21191314العلمٌن ، تارٌخ :  -الساحلً الدولى 

طرٌك االسكندرٌة مطروح  112حامد محمود حامد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  منتجع " داون تاون مارٌنا " الكٌلو  -  821

 3633برلم       21191314العلمٌن ، تارٌخ :  -الساحلً الدولى 

االسكندرٌة مطروح  طرٌك 112حسام حسن على حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  منتجع " داون تاون مارٌنا " الكٌلو  -  821

 3633برلم       21191314العلمٌن ، تارٌخ :  -الساحلً الدولى 

طرٌك االسكندرٌة مطروح  112حسام حسن على حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  منتجع " داون تاون مارٌنا " الكٌلو  -  822

 3633برلم       21191314العلمٌن ، تارٌخ :  -الساحلً الدولى 

طرٌك االسكندرٌة مطروح  112عصام الدٌن حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  منتجع " داون تاون مارٌنا " الكٌلو احمد  -  823

 3633برلم       21191314العلمٌن ، تارٌخ :  -الساحلً الدولى 

كندرٌة مطروح طرٌك االس 112احمد عصام الدٌن حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  منتجع " داون تاون مارٌنا " الكٌلو  -  824

 3633برلم       21191314العلمٌن ، تارٌخ :  -الساحلً الدولى 

طرٌك االسكندرٌة مطروح  112مهدى محمود مهدى على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  منتجع " داون تاون مارٌنا " الكٌلو  -  825

 3633برلم       21191314العلمٌن ، تارٌخ :  -الساحلً الدولى 

طرٌك االسكندرٌة مطروح  112مود مهدى على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  منتجع " داون تاون مارٌنا " الكٌلو مهدى مح -  826

 3633برلم       21191314العلمٌن ، تارٌخ :  -الساحلً الدولى 

ـ منفرداً  ـ فً أن هانى دمحم احمد الصاوى  شركة مساهمة  مدٌر  السٌد األستاذ/ ٌحًٌ سمٌر ٌحًٌ عبد السبلم العبلٌلً   -  827

ٌكون له الحك  فً كافة أعمال اإلدارة للشركة وتمثٌلها والتولٌع نٌابة عنها فً العمود بكافة أنواعها والتً تبرم بٌد الشركة والؽٌر 

سواء من األفراد أو خاص أو من الشركات بكافة أنواعها لطاع عام ولطاع أعمال خاص وكذلن تفوٌضه فً  إستصدار كافة 

 ٌص المتعلمة بؽرض الشركة من كافة الهٌئات و الجهات الحكومٌة وكافة ما ٌلزم الشركة لمزاولة نشاطها .التراخ

 11415برلم       21191314والتولٌع عن الشركة وتمثٌلها أمام مصلحة الجمارن ، تارٌخ :   

ٌحًٌ عبد السبلم العبلٌلً  ـ منفرداً  ـ فً أن وائل مصطفى ابراهٌم احمد  شركة مساهمة  مدٌر  السٌد األستاذ/ ٌحًٌ سمٌر  -  828

ٌكون له الحك  فً كافة أعمال اإلدارة للشركة وتمثٌلها والتولٌع نٌابة عنها فً العمود بكافة أنواعها والتً تبرم بٌد الشركة والؽٌر 

ضه فً  إستصدار كافة سواء من األفراد أو خاص أو من الشركات بكافة أنواعها لطاع عام ولطاع أعمال خاص وكذلن تفوٌ

 التراخٌص المتعلمة بؽرض الشركة من كافة الهٌئات و الجهات الحكومٌة وكافة ما ٌلزم الشركة لمزاولة نشاطها .

 11415برلم       21191314والتولٌع عن الشركة وتمثٌلها أمام مصلحة الجمارن ، تارٌخ :   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 224 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

اهمة  مدٌر  السٌد األستاذ/ ٌحًٌ سمٌر ٌحًٌ عبد السبلم العبلٌلً  ـ ٌحًٌ سمٌر ٌحًٌ عبد السبلم العبلٌلً  شركة مس -  829

ٌد منفرداً  ـ فً أن ٌكون له الحك  فً كافة أعمال اإلدارة للشركة وتمثٌلها والتولٌع نٌابة عنها فً العمود بكافة أنواعها والتً تبرم ب

ا لطاع عام ولطاع أعمال خاص وكذلن تفوٌضه فً  الشركة والؽٌر سواء من األفراد أو خاص أو من الشركات بكافة أنواعه

 إستصدار كافة التراخٌص المتعلمة بؽرض الشركة من كافة الهٌئات و الجهات الحكومٌة وكافة ما ٌلزم الشركة لمزاولة نشاطها .

 11415برلم       21191314والتولٌع عن الشركة وتمثٌلها أمام مصلحة الجمارن ، تارٌخ :   

 فإاد طه عمارة  شركة مساهمة  مدٌر  السٌد األستاذ/ ٌحًٌ سمٌر ٌحًٌ عبد السبلم العبلٌلً  ـ منفرداً  ـ فً أن شرٌؾ دمحم -  831

ٌكون له الحك  فً كافة أعمال اإلدارة للشركة وتمثٌلها والتولٌع نٌابة عنها فً العمود بكافة أنواعها والتً تبرم بٌد الشركة والؽٌر 

أو من الشركات بكافة أنواعها لطاع عام ولطاع أعمال خاص وكذلن تفوٌضه فً  إستصدار كافة سواء من األفراد أو خاص 

 التراخٌص المتعلمة بؽرض الشركة من كافة الهٌئات و الجهات الحكومٌة وكافة ما ٌلزم الشركة لمزاولة نشاطها .

 11415برلم       21191314والتولٌع عن الشركة وتمثٌلها أمام مصلحة الجمارن ، تارٌخ :   

سلٌمان مصطفً سلٌمان عصر  شركة مساهمة  مدٌر  السٌد األستاذ/ ٌحًٌ سمٌر ٌحًٌ عبد السبلم العبلٌلً  ـ منفرداً  ـ فً  -  831

ٌر أن ٌكون له الحك  فً كافة أعمال اإلدارة للشركة وتمثٌلها والتولٌع نٌابة عنها فً العمود بكافة أنواعها والتً تبرم بٌد الشركة والؽ

سواء من األفراد أو خاص أو من الشركات بكافة أنواعها لطاع عام ولطاع أعمال خاص وكذلن تفوٌضه فً  إستصدار كافة 

 التراخٌص المتعلمة بؽرض الشركة من كافة الهٌئات و الجهات الحكومٌة وكافة ما ٌلزم الشركة لمزاولة نشاطها .

 11415برلم       21191314ارن ، تارٌخ : والتولٌع عن الشركة وتمثٌلها أمام مصلحة الجم  

هانى دمحم احمد الصاوى  شركة مساهمة  مدٌر  و الهٌئة العامة للرلابة علً الصادرات و الواردات و هٌئات الموانئ و  -  832

مناطك الحرة ومكاتب البورصة المصرٌة  ومصلحة الضرائب المصرٌة و الهٌئة العامة للرلابة المالٌة و الهٌئة العامة لئلستثمار و ال

التؤمٌنات االجتماعٌة و له الحك فً التعامل باسم الشركة مع البنون وشركات التؤجٌر التموٌلى وتمثٌل الشركة أمامها والتولٌع عنها 

وٌتضمن ذلن كافة صور التعامل مع البنون وفتح و ؼلك الحسابات المصرفٌة بكافة أنواعها واإلٌداع والسحب والتولٌع على 

 11415برلم       21191314كات بدون حدود مالٌة و التحوٌبلت ، تارٌخ : الشٌ

وائل مصطفى ابراهٌم احمد  شركة مساهمة  مدٌر  و الهٌئة العامة للرلابة علً الصادرات و الواردات و هٌئات الموانئ و  -  833

و الهٌئة العامة لئلستثمار و المناطك الحرة ومكاتب البورصة المصرٌة  ومصلحة الضرائب المصرٌة و الهٌئة العامة للرلابة المالٌة 

التؤمٌنات االجتماعٌة و له الحك فً التعامل باسم الشركة مع البنون وشركات التؤجٌر التموٌلى وتمثٌل الشركة أمامها والتولٌع عنها 

ٌداع والسحب والتولٌع على وٌتضمن ذلن كافة صور التعامل مع البنون وفتح و ؼلك الحسابات المصرفٌة بكافة أنواعها واإل

 11415برلم       21191314الشٌكات بدون حدود مالٌة و التحوٌبلت ، تارٌخ : 

ٌحًٌ سمٌر ٌحًٌ عبد السبلم العبلٌلً  شركة مساهمة  مدٌر  و الهٌئة العامة للرلابة علً الصادرات و الواردات و هٌئات  -  834

المصرٌة و الهٌئة العامة للرلابة المالٌة و الهٌئة العامة لئلستثمار و المناطك  الموانئ و البورصة المصرٌة  ومصلحة الضرائب

الحرة ومكاتب التؤمٌنات االجتماعٌة و له الحك فً التعامل باسم الشركة مع البنون وشركات التؤجٌر التموٌلى وتمثٌل الشركة أمامها 

و ؼلك الحسابات المصرفٌة بكافة أنواعها واإلٌداع والسحب والتولٌع عنها وٌتضمن ذلن كافة صور التعامل مع البنون وفتح 

 11415برلم       21191314والتولٌع على الشٌكات بدون حدود مالٌة و التحوٌبلت ، تارٌخ : 

شرٌؾ دمحم فإاد طه عمارة  شركة مساهمة  مدٌر  و الهٌئة العامة للرلابة علً الصادرات و الواردات و هٌئات الموانئ و  -  835

لبورصة المصرٌة  ومصلحة الضرائب المصرٌة و الهٌئة العامة للرلابة المالٌة و الهٌئة العامة لئلستثمار و المناطك الحرة ومكاتب ا

التؤمٌنات االجتماعٌة و له الحك فً التعامل باسم الشركة مع البنون وشركات التؤجٌر التموٌلى وتمثٌل الشركة أمامها والتولٌع عنها 

فة صور التعامل مع البنون وفتح و ؼلك الحسابات المصرفٌة بكافة أنواعها واإلٌداع والسحب والتولٌع على وٌتضمن ذلن كا

 11415برلم       21191314الشٌكات بدون حدود مالٌة و التحوٌبلت ، تارٌخ : 

و الواردات و هٌئات الموانئ سلٌمان مصطفً سلٌمان عصر  شركة مساهمة  مدٌر  و الهٌئة العامة للرلابة علً الصادرات  -  836

و البورصة المصرٌة  ومصلحة الضرائب المصرٌة و الهٌئة العامة للرلابة المالٌة و الهٌئة العامة لئلستثمار و المناطك الحرة 

ها ومكاتب التؤمٌنات االجتماعٌة و له الحك فً التعامل باسم الشركة مع البنون وشركات التؤجٌر التموٌلى وتمثٌل الشركة أمام

والتولٌع عنها وٌتضمن ذلن كافة صور التعامل مع البنون وفتح و ؼلك الحسابات المصرفٌة بكافة أنواعها واإلٌداع والسحب 

 11415برلم       21191314والتولٌع على الشٌكات بدون حدود مالٌة و التحوٌبلت ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 225 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

اعها و إصدار خطابات الضمان والتولٌع على عمود األلتراض هانى دمحم احمد الصاوى  شركة مساهمة  مدٌر  بجمٌع انو -  837

والتسهٌبلت المصرفٌة واإلئتمانٌة  و شركات التؤجٌر التموٌلى و الهٌئات المالٌة بؽرض تموٌل أعمال الشركة . ، تارٌخ : 

 11415برلم       21191314

و إصدار خطابات الضمان والتولٌع على عمود وائل مصطفى ابراهٌم احمد  شركة مساهمة  مدٌر  بجمٌع انواعها  -  838

األلتراض والتسهٌبلت المصرفٌة واإلئتمانٌة  و شركات التؤجٌر التموٌلى و الهٌئات المالٌة بؽرض تموٌل أعمال الشركة . ، تارٌخ : 

 11415برلم       21191314

واعها و إصدار خطابات الضمان والتولٌع على ٌحًٌ سمٌر ٌحًٌ عبد السبلم العبلٌلً  شركة مساهمة  مدٌر  بجمٌع ان -  839

عمود األلتراض والتسهٌبلت المصرفٌة واإلئتمانٌة  و شركات التؤجٌر التموٌلى و الهٌئات المالٌة بؽرض تموٌل أعمال الشركة . ، 

 11415برلم       21191314تارٌخ : 

و إصدار خطابات الضمان والتولٌع على عمود األلتراض  شرٌؾ دمحم فإاد طه عمارة  شركة مساهمة  مدٌر  بجمٌع انواعها -  841

والتسهٌبلت المصرفٌة واإلئتمانٌة  و شركات التؤجٌر التموٌلى و الهٌئات المالٌة بؽرض تموٌل أعمال الشركة . ، تارٌخ : 

 11415برلم       21191314

دار خطابات الضمان والتولٌع على عمود سلٌمان مصطفً سلٌمان عصر  شركة مساهمة  مدٌر  بجمٌع انواعها و إص -  841

األلتراض والتسهٌبلت المصرفٌة واإلئتمانٌة  و شركات التؤجٌر التموٌلى و الهٌئات المالٌة بؽرض تموٌل أعمال الشركة . ، تارٌخ : 

 11415برلم       21191314

 11415لم   بر    21191314هانى دمحم احمد الصاوى  شركة مساهمة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  842

 11415برلم       21191314وائل مصطفى ابراهٌم احمد  شركة مساهمة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  843

 11415برلم       21191314ٌحًٌ سمٌر ٌحًٌ عبد السبلم العبلٌلً  شركة مساهمة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  844

 11415برلم       21191314شرٌؾ دمحم فإاد طه عمارة  شركة مساهمة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  845

 11415برلم       21191314سلٌمان مصطفً سلٌمان عصر  شركة مساهمة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  846

 هانى دمحم احمد الصاوى  شركة مساهمة  مدٌر  منح سلطات التولٌع  للسادة   : -  847

 ــــــ

 ( شرٌؾ دمحم فإاد طه عماره  . 1) 

 ( هانً دمحم احمد الصاوي . 2) 

 ( وائل مصطفً ابراهٌم احمد . 3) 

 (  سلٌمان مصطفً سلٌمان عصر .  4) 

ـــ ألي إثنٌن مجتمعٌن ــــ الحك فً التولٌع و التعامل باسم الشركة مع البنون وتمثٌل الشركة أمامها والتولٌع عنها وٌتضمن ذلن 

فة صور التعامل مع البنون من فتح و ؼلك الحسابات المصرفٌة بكافة أنواعها واإلٌداع والسحب والتولٌع على الشٌكات بدون كا

 11415برلم       21191314حدود مالٌة و التحوٌبلت بجمٌع أنواعها و إصدار ، تارٌخ : 

 ولٌع  للسادة   :وائل مصطفى ابراهٌم احمد  شركة مساهمة  مدٌر  منح سلطات الت -  848

 ــــــ

 ( شرٌؾ دمحم فإاد طه عماره  . 1) 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 226 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ( هانً دمحم احمد الصاوي . 2) 

 ( وائل مصطفً ابراهٌم احمد . 3) 

 (  سلٌمان مصطفً سلٌمان عصر .  4) 

ع عنها وٌتضمن ذلن ـــ ألي إثنٌن مجتمعٌن ــــ الحك فً التولٌع و التعامل باسم الشركة مع البنون وتمثٌل الشركة أمامها والتولٌ

كافة صور التعامل مع البنون من فتح و ؼلك الحسابات المصرفٌة بكافة أنواعها واإلٌداع والسحب والتولٌع على الشٌكات بدون 

 11415برلم       21191314حدود مالٌة و التحوٌبلت بجمٌع أنواعها و إصدار ، تارٌخ : 

 ركة مساهمة  مدٌر  منح سلطات التولٌع  للسادة   :ٌحًٌ سمٌر ٌحًٌ عبد السبلم العبلٌلً  ش -  849

 ــــــ

 ( شرٌؾ دمحم فإاد طه عماره  . 1) 

 ( هانً دمحم احمد الصاوي . 2) 

 ( وائل مصطفً ابراهٌم احمد . 3) 

 (  سلٌمان مصطفً سلٌمان عصر .  4) 

ون وتمثٌل الشركة أمامها والتولٌع عنها وٌتضمن ذلن ـــ ألي إثنٌن مجتمعٌن ــــ الحك فً التولٌع و التعامل باسم الشركة مع البن

كافة صور التعامل مع البنون من فتح و ؼلك الحسابات المصرفٌة بكافة أنواعها واإلٌداع والسحب والتولٌع على الشٌكات بدون 

 11415برلم       21191314حدود مالٌة و التحوٌبلت بجمٌع أنواعها و إصدار ، تارٌخ : 

  فإاد طه عمارة  شركة مساهمة  مدٌر  منح سلطات التولٌع  للسادة   :شرٌؾ دمحم -  851

 ــــــ

 ( شرٌؾ دمحم فإاد طه عماره  . 1) 

 ( هانً دمحم احمد الصاوي . 2) 

 ( وائل مصطفً ابراهٌم احمد . 3) 

 (  سلٌمان مصطفً سلٌمان عصر .  4) 

ـــ ألي إثنٌن مجتمعٌن ــــ الحك فً التولٌع و التعامل باسم الشركة مع البنون وتمثٌل الشركة أمامها والتولٌع عنها وٌتضمن ذلن 

كافة صور التعامل مع البنون من فتح و ؼلك الحسابات المصرفٌة بكافة أنواعها واإلٌداع والسحب والتولٌع على الشٌكات بدون 

 11415برلم       21191314ت بجمٌع أنواعها و إصدار ، تارٌخ : حدود مالٌة و التحوٌبل

 سلٌمان مصطفً سلٌمان عصر  شركة مساهمة  مدٌر  منح سلطات التولٌع  للسادة   : -  851

 ــــــ

 ( شرٌؾ دمحم فإاد طه عماره  . 1) 

 ( هانً دمحم احمد الصاوي . 2) 

 ( وائل مصطفً ابراهٌم احمد . 3) 

 مصطفً سلٌمان عصر . (  سلٌمان  4) 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 227 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ـــ ألي إثنٌن مجتمعٌن ــــ الحك فً التولٌع و التعامل باسم الشركة مع البنون وتمثٌل الشركة أمامها والتولٌع عنها وٌتضمن ذلن 

كافة صور التعامل مع البنون من فتح و ؼلك الحسابات المصرفٌة بكافة أنواعها واإلٌداع والسحب والتولٌع على الشٌكات بدون 

 11415برلم       21191314دود مالٌة و التحوٌبلت بجمٌع أنواعها و إصدار ، تارٌخ : ح

هانى دمحم احمد الصاوى  شركة مساهمة  مدٌر  خطابات الضمان و كافة المعامبلت المصرفٌة بجمٌع أنواعها لدي جمٌع  -  852

ولٌع واردة و سابمة بالسجل التجاري كما هً دون تعدٌل ، البنون التً تتعامل معها الشركة ، مــع بماء أٌة إختصاصات و سلطات ت

 11415برلم       21191314تارٌخ : 

وائل مصطفى ابراهٌم احمد  شركة مساهمة  مدٌر  خطابات الضمان و كافة المعامبلت المصرفٌة بجمٌع أنواعها لدي جمٌع  -  853

و سلطات تولٌع واردة و سابمة بالسجل التجاري كما هً دون تعدٌل ، البنون التً تتعامل معها الشركة ، مــع بماء أٌة إختصاصات 

 11415برلم       21191314تارٌخ : 

ٌحًٌ سمٌر ٌحًٌ عبد السبلم العبلٌلً  شركة مساهمة  مدٌر  خطابات الضمان و كافة المعامبلت المصرفٌة بجمٌع أنواعها  -  854

ع بماء أٌة إختصاصات و سلطات تولٌع واردة و سابمة بالسجل التجاري كما هً لدي جمٌع البنون التً تتعامل معها الشركة ، مــ

 11415برلم       21191314دون تعدٌل ، تارٌخ : 

شرٌؾ دمحم فإاد طه عمارة  شركة مساهمة  مدٌر  خطابات الضمان و كافة المعامبلت المصرفٌة بجمٌع أنواعها لدي جمٌع  -  855

ركة ، مــع بماء أٌة إختصاصات و سلطات تولٌع واردة و سابمة بالسجل التجاري كما هً دون تعدٌل ، البنون التً تتعامل معها الش

 11415برلم       21191314تارٌخ : 

سلٌمان مصطفً سلٌمان عصر  شركة مساهمة  مدٌر  خطابات الضمان و كافة المعامبلت المصرفٌة بجمٌع أنواعها لدي  -  856

معها الشركة ، مــع بماء أٌة إختصاصات و سلطات تولٌع واردة و سابمة بالسجل التجاري كما هً دون  جمٌع البنون التً تتعامل

 11415برلم       21191314تعدٌل ، تارٌخ : 

وائل زكرٌا مصطفى دمحم الجرٌدى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  ٌمثل المدٌرالشركة فى عبللاتها مع الؽٌر وله فً هذا  -  857

أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة  الصدد

للجمعٌة العامة , وله إجراء كافة العمود والمعامبلت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكبلء 

هم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجور

 9133برلم       21191314التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ، تارٌخ : 

ركة بالنمد أوباألجل والتولٌع امام وائل زكرٌا مصطفى دمحم الجرٌدى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  بمعامبلت الش -  858

الشهر العمارى على كافة العمود , والحك فى لبض واستبلم المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة او بشٌكات وحك شراء وبٌع 

والتولٌع على  السٌارات ووسلئل النمل وجمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت  وله حك التعامل مع البنون بالسحب واالٌداع

الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات باسم ولصالح الشركة وتحمٌما الؼراضها واالفراج عن رأس المال وله حك األلتراض والرهن وال 

 9133برلم       21191314ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفة ، تارٌخ : 

ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  التً ٌتعامل بها وله حك توكٌل الؽٌر فى كل أو  وائل زكرٌا مصطفى دمحم الجرٌدى  -  859

 9133برلم       21191314بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

برلم       21191314صالح محمود صالح  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس اإلدارة الحالى ، تارٌخ :  -  861

1743 

 -ن دمحم ابو حامد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تحول صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى مرجان رمضا -  861

 11852برلم       21191314شركاء موصٌن مذكورٌن بعمد التعدٌل ، تارٌخ :  6دخول عدد 

دخول  - عبده حسن دمحم حسن عرفة  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تحول صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى -  862

 11852برلم       21191314شركاء موصٌن مذكورٌن بعمد التعدٌل ، تارٌخ :  6عدد 

برلم       21191314دمحم خالد محمود حمدى منصور عامر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  863

7221 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 228 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 7221برلم       21191314استماله ، تارٌخ : احمد حسام صفوت عٌسوى فاٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  864

 7221برلم       21191314احمد مرسى دمحم مرسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  865

 7221برلم       21191314باسم سعٌد عطٌة بكر  شركة مساهمة  مدٌر  استماله ، تارٌخ :  -  866

 7221برلم       21191314 سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : مهند احمد سلٌمان دمحم -  867

برلم       21191314دمحم خالد محمود حمدى منصور عامر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  868

7221 

 7221برلم       21191314ستماله ، تارٌخ : احمد حسام صفوت عٌسوى فاٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ا -  869

 7221برلم       21191314احمد مرسى دمحم مرسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  871

 7221برلم       21191314باسم سعٌد عطٌة بكر  شركة مساهمة  مدٌر  استماله ، تارٌخ :  -  871

 7221برلم       21191314مهند احمد سلٌمان دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  872

دمحم خالد محمود حمدى منصور عامر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مسئول ومنحه صبلحٌات الدارة شئون الشركة  -  873

 7221برلم       21191314، تارٌخ : 

احمد حسام صفوت عٌسوى فاٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مسئول ومنحه صبلحٌات الدارة شئون الشركة ،  -  874

 7221برلم       21191314تارٌخ : 

احمد مرسى دمحم مرسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مسئول ومنحه صبلحٌات الدارة شئون الشركة ، تارٌخ :  -  875

 7221برلم       21191314

    21191314باسم سعٌد عطٌة بكر  شركة مساهمة  مدٌر  مسئول ومنحه صبلحٌات الدارة شئون الشركة ، تارٌخ :  -  876

 7221برلم   

مهند احمد سلٌمان دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مسئول ومنحه صبلحٌات الدارة شئون الشركة ، تارٌخ  -  877

 7221 برلم      21191314: 

احمد دمحم كامل السٌد السمٌلً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌه  -  878

للشرٌكٌن المتضامنٌن.. دمحم كامل السٌد السٌد السمٌلى ؛ أحمد دمحم كامل السٌد السمٌلى مجتمعٌن او منفردٌن وٌكون الى منهما فى هذا 

اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال الصدد 

العام والخاص, وٌكون الى منهما حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة 

 11517برلم       21191314التولٌع ، تارٌخ : والؼراض الشركة امام الشهر العمارى , و

دمحم كامل السٌد السٌد السمٌلً  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع والمسئولٌة امام الجهات  -  879

عٌن او منفردٌن وٌكون الى الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن.. دمحم كامل السٌد السٌد السمٌلى ؛ أحمد دمحم كامل السٌد السمٌلى مجتم

منهما فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام 

ولطاع االعمال العام والخاص, وٌكون الى منهما حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم 

 11517برلم       21191314الشركة والؼراض الشركة امام الشهر العمارى , والتولٌع ، تارٌخ : 

احمد دمحم كامل السٌد السمٌلً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  على عمود التسهٌبلت االئتمانٌه والمرض واى نوع من  -  881

ب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات , وٌكون المعامبلت المالٌه مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌه كالسح

 11517برلم       21191314الى منهما حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 229 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دمحم كامل السٌد السٌد السمٌلً  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  على عمود التسهٌبلت االئتمانٌه والمرض واى نوع  -  881

ن المعامبلت المالٌه مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌه كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات , م

 11517برلم       21191314وٌكون الى منهما حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

 عبد الجواد مستور ؼالب عبد -  882

رئٌس مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع نٌابة عن الشركة كؤل من السٌد / عبد الجواد مستور ؼالب عبد  الحمٌد  شركة مساهمة  

الحمٌد  رئٌس مجلس االدارة والسٌد / عبد الفتاح عطٌه ؼالب حمٌد عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( ولهم حك التعامل بؤسم الشركة 

كومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الح

التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وإصدار خطابات وشهادات 

 11747برلم       21191314الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون ، تارٌخ : 

 عبد الجواد مستور ؼالب عبد -  883

الحمٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والمصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن أؼراضها وكذلن لهم حك التولٌع على  

عمود الشراء  ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واألراضً والسٌارات ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة 

اتهم وأجورهم ولهم الحك فً لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام وتحدٌد مرتب

كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل ولهم حك توكٌل اوتفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض 

 11747برلم       21191314، تارٌخ :  1لمصلحتها ما ذكر وجمٌع ماسبك بإسم الشركة و

عاصم دمحم ابراهٌم دمحم عشرى  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  على تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة لمدة  -  884

 --ثبلث سنوات اعتباراً من تارٌخ الجمعٌة 

تولٌع على هذه المعامبلت والتعهدات من مجلس االدارة ، ٌملن حك التولٌع على معامبلت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بال

ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكبلء مفوضٌن وأن ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، 

اسم الشركة أمام البنون والسحب وللسٌد / عاصم دمحم إبراهٌم دمحم عشري عضو مجلس االدارة  ) منفردا ( الحك فً فتح الحسابات ب

 5427برلم       21191317واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات ، تارٌخ : 

عاصم دمحم ابراهٌم دمحم عشرى  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  واإلفراج عن رأسمال الشركة أمام البنن ،  -  885

حك فً اجراء كافة العمود والمعامبلت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى وإصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة وال

األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكبلء ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع 

ات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفم

 5427برلم       21191317او باالجل وله ) منفردا ( الحك فً شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع ، تارٌخ : 

عاصم دمحم ابراهٌم دمحم عشرى  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  والمنموالت والعمارات واألراضً  -  886

والتولٌع على تلن العمود امام مصلحة الشهر العماري والتوثٌك وحك ادارة الشركة وتمثٌلها امام الؽٌر والتولٌع عن  والسٌارات

الشركة والتعامل باسمها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وله الحك ) منفردا ( فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او 

 5427برلم       21191317بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

السٌد/ احمد  -1احمد عبد الحمٌد دمحم ابو شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع لكبل من  -  887

السٌد / ماهر عبد الفتاح السٌد على مجتمعٌن أو منفردٌن . على أن ٌكون كبل منهما مدٌر وشرٌن  - 2عبد الحمٌد دمحم أبو شحاتة  

حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام جمٌع الجهات الرسمٌة ولهما أجراء كافة العمود والمعامبلت الداخلة ضمن ؼرض الشركة  لهما

وإبرام جمٌع العمود والصفمات  التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل ولهما الحك فً االلتراض وفتح الحسابات بالبنون 

 1661برلم       21191317لتولٌع على الشٌكات والمحررات ، تارٌخ : واإلٌداع والسحب منها وا

السٌد/ احمد  -1احمد عبد الحمٌد دمحم ابو شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع لكبل من  -  888

و منفردٌن . على أن ٌكون كبل منهما مدٌر وشرٌن السٌد / ماهر عبد الفتاح السٌد على مجتمعٌن أ - 2عبد الحمٌد دمحم أبو شحاتة  

لهما حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام جمٌع الجهات الرسمٌة ولهما أجراء كافة العمود والمعامبلت الداخلة ضمن ؼرض الشركة 

راض وفتح الحسابات بالبنون وإبرام جمٌع العمود والصفمات  التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل ولهما الحك فً االلت

 1661برلم       21191317واإلٌداع والسحب منها والتولٌع على الشٌكات والمحررات ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 230 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

السٌد/ احمد  -1احمد عبد الحمٌد دمحم ابو شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع لكبل من  -  889

السٌد / ماهر عبد الفتاح السٌد على مجتمعٌن أو منفردٌن . على أن ٌكون كبل منهما مدٌر وشرٌن  - 2  عبد الحمٌد دمحم أبو شحاتة

لهما حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام جمٌع الجهات الرسمٌة ولهما أجراء كافة العمود والمعامبلت الداخلة ضمن ؼرض الشركة 

امبلت الشركة بالنمد أو باألجل ولهما الحك فً االلتراض وفتح الحسابات بالبنون وإبرام جمٌع العمود والصفمات  التً تتعلك بمع

 1661برلم       21191317واإلٌداع والسحب منها والتولٌع على الشٌكات والمحررات ، تارٌخ : 

السٌد/ احمد  -1من  ماهر عبد الفتاح السٌد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع لكبل -  891

السٌد / ماهر عبد الفتاح السٌد على مجتمعٌن أو منفردٌن . على أن ٌكون كبل منهما مدٌر وشرٌن  - 2عبد الحمٌد دمحم أبو شحاتة  

 لهما حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام جمٌع الجهات الرسمٌة ولهما أجراء كافة العمود والمعامبلت الداخلة ضمن ؼرض الشركة

وإبرام جمٌع العمود والصفمات  التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل ولهما الحك فً االلتراض وفتح الحسابات بالبنون 

 1661برلم       21191317واإلٌداع والسحب منها والتولٌع على الشٌكات والمحررات ، تارٌخ : 

السٌد/ احمد  -1وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع لكبل من  ماهر عبد الفتاح السٌد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر -  891

السٌد / ماهر عبد الفتاح السٌد على مجتمعٌن أو منفردٌن . على أن ٌكون كبل منهما مدٌر وشرٌن  - 2عبد الحمٌد دمحم أبو شحاتة  

افة العمود والمعامبلت الداخلة ضمن ؼرض الشركة لهما حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام جمٌع الجهات الرسمٌة ولهما أجراء ك

وإبرام جمٌع العمود والصفمات  التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل ولهما الحك فً االلتراض وفتح الحسابات بالبنون 

 1661برلم       21191317واإلٌداع والسحب منها والتولٌع على الشٌكات والمحررات ، تارٌخ : 

السٌد/ احمد  -1ماهر عبد الفتاح السٌد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع لكبل من  -  892

السٌد / ماهر عبد الفتاح السٌد على مجتمعٌن أو منفردٌن . على أن ٌكون كبل منهما مدٌر وشرٌن  - 2عبد الحمٌد دمحم أبو شحاتة  

ئولٌة أمام جمٌع الجهات الرسمٌة ولهما أجراء كافة العمود والمعامبلت الداخلة ضمن ؼرض الشركة لهما حك اإلدارة والتولٌع والمس

وإبرام جمٌع العمود والصفمات  التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل ولهما الحك فً االلتراض وفتح الحسابات بالبنون 

 1661برلم       21191317ات ، تارٌخ : واإلٌداع والسحب منها والتولٌع على الشٌكات والمحرر

احمد عبد الحمٌد دمحم ابو شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  البنكٌة والتعامل أمام كافة البنون بشرط أن ٌتم كله  -  893

 باسم الشركة وتحمٌما لؽرضها

 1661برلم       21191317خ : تبمى بنود عمد الشركة والتً لم ٌشملها التعدٌل كما هً بدون تعدٌل . ، تارٌ

احمد عبد الحمٌد دمحم ابو شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  البنكٌة والتعامل أمام كافة البنون بشرط أن ٌتم كله  -  894

 باسم الشركة وتحمٌما لؽرضها

 1661برلم       21191317تبمى بنود عمد الشركة والتً لم ٌشملها التعدٌل كما هً بدون تعدٌل . ، تارٌخ : 

احمد عبد الحمٌد دمحم ابو شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  البنكٌة والتعامل أمام كافة البنون بشرط أن ٌتم كله  -  895

 باسم الشركة وتحمٌما لؽرضها

 1661برلم       21191317تبمى بنود عمد الشركة والتً لم ٌشملها التعدٌل كما هً بدون تعدٌل . ، تارٌخ : 

ماهر عبد الفتاح السٌد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  البنكٌة والتعامل أمام كافة البنون بشرط أن ٌتم كله  -  896

 باسم الشركة وتحمٌما لؽرضها

 1661برلم       21191317الشركة والتً لم ٌشملها التعدٌل كما هً بدون تعدٌل . ، تارٌخ : تبمى بنود عمد 

ماهر عبد الفتاح السٌد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  البنكٌة والتعامل أمام كافة البنون بشرط أن ٌتم كله  -  897

 باسم الشركة وتحمٌما لؽرضها

 1661برلم       21191317م ٌشملها التعدٌل كما هً بدون تعدٌل . ، تارٌخ : تبمى بنود عمد الشركة والتً ل

ماهر عبد الفتاح السٌد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  البنكٌة والتعامل أمام كافة البنون بشرط أن ٌتم كله  -  898

 باسم الشركة وتحمٌما لؽرضها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 231 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 1661برلم       21191317ٌل كما هً بدون تعدٌل . ، تارٌخ : تبمى بنود عمد الشركة والتً لم ٌشملها التعد

شركاء موصٌن مذكورٌن بعمد التعدٌل ،  6ادمٌن توحٌد دمحم اسماعٌل الرٌوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول عدد  -  899

 11889برلم       21191317تارٌخ : 

 7639برلم       21191317مدٌر   ، تارٌخ :  احمد دمحم عبد المادر توفٌك  ذات مسئولٌة محدودة  -  911

 7639برلم       21191317عالٌه دمحم عبد المادر توفٌك  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  911

ا احمد دمحم عبد المادر توفٌك  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الموافمة على إضافة الصبلحٌات االتٌة للمدٌران بؤن ٌكن لهم -  912

الحك فى التولٌع على كافة عمود اإللتراض والرهن بكافة أنواعها لكافة أصول الشركة بما فٌها من ثابت أو منمول وذلن للنفس أو 

للؽٌر ، وأمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة الخاصة بذلن ، ولهما الحك فى توكٌل أو تفوٌض الؽٌر وذلن لصالح البنون او 

 7639برلم       21191317 الؽٌر . ، تارٌخ :

عالٌه دمحم عبد المادر توفٌك  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الموافمة على إضافة الصبلحٌات االتٌة للمدٌران بؤن ٌكن لهما  -  913

نفس أو الحك فى التولٌع على كافة عمود اإللتراض والرهن بكافة أنواعها لكافة أصول الشركة بما فٌها من ثابت أو منمول وذلن لل

للؽٌر ، وأمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة الخاصة بذلن ، ولهما الحك فى توكٌل أو تفوٌض الؽٌر وذلن لصالح البنون او 

 7639برلم       21191317الؽٌر . ، تارٌخ : 

لتولٌع للسٌد / رئٌس مجلس دمحم مصطفً عبد السبلم دمحم شعٌر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌكون حك االداره وا -  914

االداره ونائب رئٌس مجلس االداره مجتمعٌن او منفردٌن ولهما اٌضا حك تمثٌل الشركه والتولٌع على عمود الشراء والبٌع 

والمعاوضه للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركه والؼراض الشركه امام الشهر العمارى والتوثٌك امام الجهات الحكومٌه 

كومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص والتولٌع على التسهٌبلت االئتمانٌه واى نوع من المعامبلت المالٌه مع وؼٌر الح

 12584برلم       21191317البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌه كالسحب واالٌداع وفتح وؼلك الحسابات ، تارٌخ : 

نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌكون حك االداره والتولٌع للسٌد / رئٌس مجلس االداره احمد دمحم احمد خضر  شركة مساهمة   -  915

ونائب رئٌس مجلس االداره مجتمعٌن او منفردٌن ولهما اٌضا حك تمثٌل الشركه والتولٌع على عمود الشراء والبٌع والمعاوضه 

ى والتوثٌك امام الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركه والؼراض الشركه امام الشهر العمار

والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص والتولٌع على التسهٌبلت االئتمانٌه واى نوع من المعامبلت المالٌه مع البنون 

 12584برلم       21191317والمصارؾ والهٌئات المالٌه كالسحب واالٌداع وفتح وؼلك الحسابات ، تارٌخ : 

دمحم مصطفً عبد السبلم دمحم شعٌر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وعلى الشٌكات ولهما حك توكٌل الؽٌر وحك  -  916

 12584برلم       21191317التوكٌل المضائى للؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

ٌكات ولهما حك توكٌل الؽٌر وحك التوكٌل احمد دمحم احمد خضر  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وعلى الش -  917

 12584برلم       21191317المضائى للؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 5739برلم       21191317مجد دمحم سامى ابراهٌم مسعد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  918

 5739برلم       21191317لٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ : احمد ماهر دمحم دمحم سعد الزواوى  ذات مسئو -  919

-6-31مجد دمحم سامى ابراهٌم مسعد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وٌباشر المدٌران وظائفهما لمده تنتهى فى  -  911

 5739برلم       21191317،،،، ، تارٌخ : 2121

-6-31ولٌة محدودة  مدٌر عام  وٌباشر المدٌران وظائفهما لمده تنتهى فى احمد ماهر دمحم دمحم سعد الزواوى  ذات مسئ -  911

 5739برلم       21191317،،،، ، تارٌخ : 2121

دمحم سعد عباس عبد الرحٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة ثبلث سنوات اعتبارا من  -  912

على بماء منح حك التولٌع والتفوٌض فى الصبلحٌات واالختصاصات كما هى -12/3/2119ٌخ تارٌخ انعماد الجمعٌة العادٌة بتار

 2956برلم       21191318دون تعدٌل بالسجل التجارى للسٌد " رئٌس مجلس االدارة " منفردا ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 232 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ئٌس مجمس االدارة السٌد / دمحم دمحم محمود عبد العظٌم عبد العال  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ولر -  913

 –محمود عبد العظٌم رئٌس مجمس االدارة والعضو 

 المنتدب حك تمثٌل الشركة والتولٌع عنها امام كافة الجهات الحكومٌة والمطاع الخاص والمطاع

 العام والبنون وله حك الرهن وااللت ا رض من البنون وله حك اصدار الشٌكات لمؽٌر وتحصٌمها

 وله الحك فً بٌع وش ا رء االصول والسٌا ا رت باسم الشركة وله الحك فً توكٌل الؽٌر باسم الشركة

 38699برلم       21191318فً االختصاصات التً ٌراها مناسبة ألدارة الشركة . ، تارٌخ : 

مجلس االدارة أحمد كٌبلنى أحمد دمحم أحمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تفوٌض السٌد رئٌس  -  914

المهندس / أحمد كٌبلنى أحمد دمحم والسٌد نائب رئٌس مجلس االدارة المهندس / دمحم كٌبلنى أحمد مجتمعٌن أو منفردٌن فى التولٌع 

على عمود األلتراض من البنون ورهن األصول الثابتة وبٌعها والتولٌع أمام مؤمورٌات الشهر العمارى على عمود البٌع . ، تارٌخ : 

 9482برلم       21191318

خالد عباس احمد فتح هللا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  أن تكون إختصاصات السٌد رئٌس مجلس اإلدارة منفرد                     -  915

مها فٌما عدا على النحو التالى : تمثٌل الشركة فى عبللتها مع الؽٌر وله فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة و التعامل بإس

ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وإجراء كافة العمود و المعامبلت الداخلة ضمن 

ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكبلء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافاَتهم ولبض ودفع 

 11671برلم       21191318وتحوٌل وبٌع وتسدٌد ، تارٌخ : كافة المبالػ وتولٌع 

خالد عباس احمد فتح هللا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود و  -  916

 المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل.

  

وله حك شراء جمٌع المواد و المهمات و البضائع و المنموالت و اإللراض بطرٌك اإلعتمادات و التعامل مع البنون بالسحب و 

اإلٌداع و التولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات و اإلفراج عن رأس المال بالسحب واالٌداع له بؤسم ولصالح الشركة وتحمٌماً 

جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة و التولٌع أمام الشهر العمارى على كافة العمود. ، تارٌخ : ألؼراضها ،  و التعامل مع 

 11671برلم       21191318

حمدى عباس احمد فتح هللا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تكون إختصاصات السٌد رئٌس مجلس اإلدارة منفرد على  -  917

عبللتها مع الؽٌر وله فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة و التعامل بإسمها                     النحو التالى : تمثٌل الشركة فى

فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وإجراء كافة العمود                  و 

ى األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكبلء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم المعامبلت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعل

 11672برلم       21191318ومكافاَتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل ، تارٌخ : 

ة التجارٌة وإبرام حمدى عباس احمد فتح هللا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وبٌع وتسدٌد كافة           السندات اإلذنٌ -  918

جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل وله حك شراء جمٌع المواد و المهمات و 

البضائع و المنموالت و اإللراض بطرٌك اإلعتمادات                    و التعامل مع البنون بالسحب و اإلٌداع و التولٌع على 

وفتح وؼلك الحسابات و اإلفراج عن                  رأس المال بالسحب واالٌداع له بؤسم ولصالح الشركة وتحمٌماً  الشٌكات

 11672برلم       21191318ألؼراضها ، و التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر ، تارٌخ : 

 حكومٌة و التولٌع أمام الشهر العمارى على كافة العمود.حمدى عباس احمد فتح هللا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ال -  919

، وله الحك فى لبض وإستبلم المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات وال ٌكون التصرؾ ملزماً للشركة إال إذا ولع 

مجلس اإلدارة وله حك تفوٌض     مشفوعاً بالصفة التى ٌتعامل بها وله حك شراء وبٌع اصول الشركة ولبض الثمن بعد موافمة    

 أو توكٌل الؽٌر  فى كل أو بعض ما ذكر. 

 11672برلم       21191318على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمة الجمعٌة العامة مسبما لبلختصاص ، تارٌخ :  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 233 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لمده ثبلث سنوات ، تارٌخ :  اٌمان ابراهٌم دمحم درؼام  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مده مجلس االدارة الحالى -  921

 242برلم       21191318

اٌمان ابراهٌم دمحم درؼام  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مده مجلس االدارة الحالى لمده ثبلث سنوات ، تارٌخ :  -  921

 242برلم       21191318

ة  تجدٌد مده مجلس االدارة الحالى لمده ثبلث سنوات ، انس عبد الخبٌر دمحم ٌوسؾ مسلم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادار -  922

 242برلم       21191318تارٌخ : 

انس عبد الخبٌر دمحم ٌوسؾ مسلم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مده مجلس االدارة الحالى لمده ثبلث سنوات ،  -  923

 242برلم       21191318تارٌخ : 

شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  تجدٌد مده مجلس االدارة الحالى لمده ثبلث   اسامة انس عبد الخبٌر -  924

 242برلم       21191318سنوات ، تارٌخ : 

اسامة انس عبد الخبٌر  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  تجدٌد مده مجلس االدارة الحالى لمده ثبلث  -  925

 242برلم       21191318سنوات ، تارٌخ : 

باسم حسن محمود عبد الونٌس  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجدٌد مده مجلس االدارة الحالى لمده ثبلث سنوات ، تارٌخ :  -  926

 242برلم       21191318

سنوات ، تارٌخ : باسم حسن محمود عبد الونٌس  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجدٌد مده مجلس االدارة الحالى لمده ثبلث  -  927

 242برلم       21191318

اٌهاب عبد الكرٌم مصطفى عطٌة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد مدة مجلس اإلدارة لمدة ثبلث  -  928

 2851برلم       21191319سنوات مع اإلبماء على تشكٌل المجلس كما هو واختصاصات المجلس كما هً. ، تارٌخ : 

 تونً رجائً رمزي -  929

 -عزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌكون حك التولٌع علً معامبلت الشركة وتعهداتها للساده اعضاء مجلس األدارة: 

االستاذ/  رجائً رمزي عزٌز حنا رئٌس مجلس االدارة واالستاذ / تونً رجائً رمزي عزٌز عضو مجلس االدارة واالستاذ / بوال 

 ا مجتمعٌن او منفردٌن فًرجائً رمزي عزٌز حن

اجراء كافه العمود والمعامبلت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلً األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكبلء ومستخدمً الشركه وتحدٌد 

مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافه المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات األذنٌه التجارٌه وابرام ، تارٌخ : 

 12692برلم       21191319

 

 بوال رجائً رمزي -  931

 -عزٌز حنا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌكون حك التولٌع علً معامبلت الشركة وتعهداتها للساده اعضاء مجلس األدارة: 

ة واالستاذ / بوال االستاذ/  رجائً رمزي عزٌز حنا رئٌس مجلس االدارة واالستاذ / تونً رجائً رمزي عزٌز عضو مجلس االدار

 رجائً رمزي عزٌز حنا مجتمعٌن او منفردٌن فً

اجراء كافه العمود والمعامبلت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلً األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكبلء ومستخدمً الشركه وتحدٌد 

األذنٌه التجارٌه وابرام ، تارٌخ :  مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافه المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات

 12692برلم       21191319

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 234 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تونً رجائً رمزي -  931

عزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد او باألجل و  

ك فى االفراج عن رأس مال الشركة وفتـــــح  الحسابات بالبنون الحك فً شراء جمٌع البضائع والمهمات والمواد والمنموالت والح

على أختبلؾ أنواعها و فتح االعتمادات المستندٌة وتعدٌلها والؽائها وحك التولٌع على الشٌكات وصرفها و لهم الحك مجتمعٌن او 

راء السٌارات بكافة أنواعها ، و فى منفردٌن فً حك شراء أى أصل من أصول الشركة ثابته أو منمولة و حك التولٌع على عمود ش

 12692برلم       21191319التولٌع امام الؽرفة التجارٌــــة ، تارٌخ : 

 بوال رجائً رمزي -  932

عزٌز حنا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد او باألجل  

جمٌع البضائع والمهمات والمواد والمنموالت والحك فى االفراج عن رأس مال الشركة وفتـــــح  الحسابات بالبنون و الحك فً شراء 

على أختبلؾ أنواعها و فتح االعتمادات المستندٌة وتعدٌلها والؽائها وحك التولٌع على الشٌكات وصرفها و لهم الحك مجتمعٌن او 

لشركة ثابته أو منمولة و حك التولٌع على عمود شراء السٌارات بكافة أنواعها ، و فى منفردٌن فً حك شراء أى أصل من أصول ا

 12692برلم       21191319التولٌع امام الؽرفة التجارٌــــة ، تارٌخ : 

 تونً رجائً رمزي -  933

مارن ومكتب العمل و عزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والسجل التجــــارى ومصلحة الضرائب ولجان الطعن والج 

التؤمٌنات االجتماعٌة والمرور وجمٌع الجهات وجمٌع الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام 

والخاص  والتولٌع أمام الشهر العمارى و التوثٌك  بؤسم الشركه وألؼراض الشركه ولهم الحك فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل 

 12692برلم       21191319ر . ، تارٌخ : اوبعض ماذك

 بوال رجائً رمزي -  934

عزٌز حنا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والسجل التجــــارى ومصلحة الضرائب ولجان الطعن والجمارن ومكتب العمل و  

التؤمٌنات االجتماعٌة والمرور وجمٌع الجهات وجمٌع الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام 

ى و التوثٌك  بؤسم الشركه وألؼراض الشركه ولهم الحك فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل والخاص  والتولٌع أمام الشهر العمار

 12692برلم       21191319اوبعض ماذكر . ، تارٌخ : 

شرٌن موصى ، تارٌخ :  1شرٌن موصى +خروج عدد  4حسٌن ابراهٌم حسٌن فهمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر  دخول عدد  -  935

 11751برلم       21191319

شرٌن موصى ، تارٌخ :  1شرٌن موصى +خروج عدد  4حسٌن ابراهٌم حسٌن فهمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر  دخول عدد  -  936

 11751برلم       21191319

    21191319عبد المنعم محسن السٌد دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  937

 12414برلم   

دمحم ابراهٌم العوضً حسن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  938

 12414برلم       21191319

    21191319خالد دمحم عز الدٌن دمحم فاٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  939

 12414برلم   

    21191319دمحم ٌاسر لطفى زاهر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  بدال من السٌد /دمحم ٌاسر لطفى زاهر ، تارٌخ :  -  941

 8465برلم   

ولٌد عبد الفتاح البدرى سالم اسماعٌل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  بدال من السٌد /دمحم ٌاسر لطفى زاهر ، تارٌخ :  -  941

 8465برلم       21191319



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 235 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    21191319خالد دمحم عز الدٌن دمحم فاٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  942

 12413برلم   

م   برل    21191319مدحت دمحم دمحم علً حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  943

12413 

عبد المنعم محسن السٌد دمحم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  944

 12413برلم       21191319

فس التشكٌل ٌاسر دمحم جمال الدٌن عبد الرحمن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مددة مجلس االدارة لمدة جدٌدة بن -  945

 165961برلم       21191319والصبلحٌات السابمة ، تارٌخ : 

عبلء جمال لمر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد مددة مجلس االدارة لمدة جدٌدة بنفس التشكٌل  -  946

 165961برلم       21191319والصبلحٌات السابمة ، تارٌخ : 

واالستٌراد ش.ذ.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مددة مجلس االدارة لمدة جدٌدة بنفس  شركه كابو للتجاره -  947

 165961برلم       21191319التشكٌل والصبلحٌات السابمة ، تارٌخ : 

ٌل ، شرٌن موصى مذكورٌن بعمد التعد 2ٌاسر عبد المجٌد سلطان الجوهرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول عدد  -  948

 9671برلم       21191319تارٌخ : 

 843برلم       21191321دمحم حسن دمحم الهجام  شركة مساهمة  عضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  949

برلم       21191321هٌثم دمحم حسن  دمحم الهجام  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  951

843 

برلم       21191321فاتن محمود شولً ؼرٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  951

843 

اشرؾ محمود دمحم حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  952

نٌن)أشرؾ محمود دمحم حسٌن، طارق سعد عبد المجٌد سلٌم( مجتمعٌن أو منفردٌن فٌما عدا البٌع أو الرهن أو للشرٌكٌن المتضام

 167359برلم       21191321المروض فٌكون للشركاء مجتمعٌن معاً. ، تارٌخ : 

ٌة أمام الجهات الرسمٌة اشرؾ محمود دمحم حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئول -  953

للشرٌكٌن المتضامنٌن)أشرؾ محمود دمحم حسٌن، طارق سعد عبد المجٌد سلٌم( مجتمعٌن أو منفردٌن فٌما عدا البٌع أو الرهن أو 

 167359برلم       21191321المروض فٌكون للشركاء مجتمعٌن معاً. ، تارٌخ : 

و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة  طارق سعد عبدالمجٌد سلٌم  شركة تضامن  مدٌر -  954

للشرٌكٌن المتضامنٌن)أشرؾ محمود دمحم حسٌن، طارق سعد عبد المجٌد سلٌم( مجتمعٌن أو منفردٌن فٌما عدا البٌع أو الرهن أو 

 167359برلم       21191321المروض فٌكون للشركاء مجتمعٌن معاً. ، تارٌخ : 

طارق سعد عبدالمجٌد سلٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  955

للشرٌكٌن المتضامنٌن)أشرؾ محمود دمحم حسٌن، طارق سعد عبد المجٌد سلٌم( مجتمعٌن أو منفردٌن فٌما عدا البٌع أو الرهن أو 

 167359برلم       21191321، تارٌخ : المروض فٌكون للشركاء مجتمعٌن معاً. 

دمحم سعد عبدالمجٌد سلٌم  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  956

رهن أو للشرٌكٌن المتضامنٌن)أشرؾ محمود دمحم حسٌن، طارق سعد عبد المجٌد سلٌم( مجتمعٌن أو منفردٌن فٌما عدا البٌع أو ال

 167359برلم       21191321المروض فٌكون للشركاء مجتمعٌن معاً. ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 236 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دمحم سعد عبدالمجٌد سلٌم  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  957

م( مجتمعٌن أو منفردٌن فٌما عدا البٌع أو الرهن أو للشرٌكٌن المتضامنٌن)أشرؾ محمود دمحم حسٌن، طارق سعد عبد المجٌد سلٌ

 167359برلم       21191321المروض فٌكون للشركاء مجتمعٌن معاً. ، تارٌخ : 

 167359برلم       21191321اشرؾ محمود دمحم حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج للوفاه ، تارٌخ :  -  958

 167359برلم       21191321تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج للوفاه ، تارٌخ : اشرؾ محمود دمحم حسٌن  شركة  -  959

 167359برلم       21191321طارق سعد عبدالمجٌد سلٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج للوفاه ، تارٌخ :  -  961

 167359برلم       21191321طارق سعد عبدالمجٌد سلٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج للوفاه ، تارٌخ :  -  961

 167359برلم       21191321دمحم سعد عبدالمجٌد سلٌم  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خروج للوفاه ، تارٌخ :  -  962

 167359برلم       21191321دمحم سعد عبدالمجٌد سلٌم  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خروج للوفاه ، تارٌخ :  -  963

دمحم عادل دمحم مصطفى سرى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌكون حك االدارة و التولٌع نٌابة عن الشركة و تمثٌلها  -  964

امام كافة الجهات و امام الؽٌر بصفة عامة بما فً ذلن حك التولٌع عن الشركة فً الرهن و االلتراض من البنون و كفالة الؽٌر و 

السٌد المهندس / رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب و السٌد المهندس / نائب رئٌس مجلس االدارة  بٌع و رهن االصول لكل من

و العضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن و ٌملن حك التولٌع علً معامبلت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع علً هذه 

 2373برلم       21191321لحك ، تارٌخ : المعامبلت والتعهدات من مجلس االدارة و لمجلس االدارة ا

دمحم عادل دمحم مصطفى سرى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  فً توكٌل الؽٌر فى كل او بعض االختصاصات وان  -  965

    21191321ٌعٌن عده مدٌرٌن او وكبلء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركه منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 2373لم   بر

برلم       21191321سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثبل لشركه اسمنت العامرٌه ش.م.م ، تارٌخ :  -  966

9455 

باولو فرناندو سنترا دٌبل اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثبل لشركه اسمنت العامرٌه ش.م.م ، تارٌخ :  -  967

 9455برلم       21191321

رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثبل لشركه اسمنت العامرٌه ش.م.م ، تارٌخ :  -  968

 9455برلم       21191321

سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثل لشركة سٌمبور سٌمنتوس دي برتؽال اس جى بى اس ) إس إٌه (. ،  -  969

 9455برلم       21191321تارٌخ : 

باولو فرناندو سنترا دٌبل اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة سٌمبور سٌمنتوس دي برتؽال اس جى بى  -  971

 9455برلم       21191321اس ) إس إٌه (. ، تارٌخ : 

ل لشركة سٌمبور سٌمنتوس دي برتؽال اس جى رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممث -  971

 9455برلم       21191321بى اس ) إس إٌه (. ، تارٌخ : 

 سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  عضو منتدب  منح أي اثنان من اآلتً أسمائهم   :  -  972

 السٌد / رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا ـ رئٌس مجلس اإلدارة  -

 مادر ـ العضو المنتدب السٌد / سلٌم عبد ال -

 السٌد / باولو فرناندو سنترا دٌبل أكوا ـ عضو مجلس اإلدارة   -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 237 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 مجتمعٌن توكٌل وتفوٌض الؽٌر من األفراد والمحامٌن والمحاسبٌن وذلن فٌما ٌلً : 

اءات التماضً مما الحضور فً كافة المضاٌا والمنازعات بكافة أنواعها أمام جمٌع درجات المحاكم واتخاذ جمٌع ما تمتضٌه إجر

 9455برلم       21191321جمٌعه والتعامل وتسوٌة جمٌع المضاٌا و النزاعات واإلجراءات ، تارٌخ : 

 باولو فرناندو سنترا دٌبل اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منح أي اثنان من اآلتً أسمائهم   :  -  973

 مجلس اإلدارة  السٌد / رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا ـ رئٌس -

 السٌد / سلٌم عبد المادر ـ العضو المنتدب  -

 السٌد / باولو فرناندو سنترا دٌبل أكوا ـ عضو مجلس اإلدارة   -

 مجتمعٌن توكٌل وتفوٌض الؽٌر من األفراد والمحامٌن والمحاسبٌن وذلن فٌما ٌلً : 

ات المحاكم واتخاذ جمٌع ما تمتضٌه إجراءات التماضً مما الحضور فً كافة المضاٌا والمنازعات بكافة أنواعها أمام جمٌع درج

 9455برلم       21191321جمٌعه والتعامل وتسوٌة جمٌع المضاٌا و النزاعات واإلجراءات ، تارٌخ : 

 رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منح أي اثنان من اآلتً أسمائهم   :  -  974

 رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا ـ رئٌس مجلس اإلدارة  السٌد / -

 السٌد / سلٌم عبد المادر ـ العضو المنتدب  -

 السٌد / باولو فرناندو سنترا دٌبل أكوا ـ عضو مجلس اإلدارة   -

 مجتمعٌن توكٌل وتفوٌض الؽٌر من األفراد والمحامٌن والمحاسبٌن وذلن فٌما ٌلً : 

المنازعات بكافة أنواعها أمام جمٌع درجات المحاكم واتخاذ جمٌع ما تمتضٌه إجراءات التماضً مما الحضور فً كافة المضاٌا و

 9455برلم       21191321جمٌعه والتعامل وتسوٌة جمٌع المضاٌا و النزاعات واإلجراءات ، تارٌخ : 

دٌم كافة الطلبات والتولٌع علٌها  وفى سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  عضو منتدب  المضائٌة والشهر العماري وتم -  975

الحضور أمام مصلحة الضرائب المصرٌة بكافـــة مؤمورٌاتها ولجانها والحضور لدى الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات و 

حة الواردات وسجل المستوردٌن والمصدرٌن والهٌئة العامة للمساحة  ومصلحة السجل التجاري بكافة مكاتبها وإداراتها ومصل

السجل الصناعً ووزارة التجارة والصناعة وهٌئة التنمٌة الصناعٌة والؽرؾ الصناعٌة والؽرفة التجارٌة ومصلحة الجمارن بكافة 

 9455برلم       21191321إدارتها و الشركة المصرٌة لبلتصاالت وكافة شركات التلٌفون ، تارٌخ : 

ة  عضو مجلس ادارة  المضائٌة والشهر العماري وتمدٌم كافة الطلبات والتولٌع باولو فرناندو سنترا دٌبل اكوا  شركة مساهم -  976

علٌها  وفى الحضور أمام مصلحة الضرائب المصرٌة بكافـــة مؤمورٌاتها ولجانها والحضور لدى الهٌئة العامة للرلابة على 

لحة السجل التجاري بكافة مكاتبها وإداراتها الصادرات و الواردات وسجل المستوردٌن والمصدرٌن والهٌئة العامة للمساحة  ومص

ومصلحة السجل الصناعً ووزارة التجارة والصناعة وهٌئة التنمٌة الصناعٌة والؽرؾ الصناعٌة والؽرفة التجارٌة ومصلحة 

 9455برلم       21191321الجمارن بكافة إدارتها و الشركة المصرٌة لبلتصاالت وكافة شركات التلٌفون ، تارٌخ : 

رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المضائٌة والشهر العماري وتمدٌم كافة الطلبات  -  977

والتولٌع علٌها  وفى الحضور أمام مصلحة الضرائب المصرٌة بكافـــة مؤمورٌاتها ولجانها والحضور لدى الهٌئة العامة للرلابة على 

المستوردٌن والمصدرٌن والهٌئة العامة للمساحة  ومصلحة السجل التجاري بكافة مكاتبها وإداراتها  الصادرات و الواردات وسجل

ومصلحة السجل الصناعً ووزارة التجارة والصناعة وهٌئة التنمٌة الصناعٌة والؽرؾ الصناعٌة والؽرفة التجارٌة ومصلحة 

 9455برلم       21191321كات التلٌفون ، تارٌخ : الجمارن بكافة إدارتها و الشركة المصرٌة لبلتصاالت وكافة شر

سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  عضو منتدب  المحمول العاملة فى مصر والهٌئة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة  ووزارة  -  978

الشهر العماري ومؤمورٌاتها  الموي العاملة والهجـــرة والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة عمود تعدٌل النظام األساسً لدى مكاتب

والهٌئة العامة لبلستثمار والمناطك الحرة واعتماد الجمعٌات العامة العادٌة وؼٌر العادٌة ومجالس اإلدارة لدى الجهات المختصة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 238 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ٌات واستبلم صور رسمٌة منها والدعوة لهم جمٌعا وفً الحضور أمام جمٌع المصالح الحكومٌة وجهاز حماٌة أمبلن الدولة والبلد

 9455برلم       21191321واألحٌاء والتنظٌم والتخطٌط العمرانً ، تارٌخ : 

باولو فرناندو سنترا دٌبل اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المحمول العاملة فى مصر والهٌئة العامة للتؤمٌنات  -  979

ة على كافة عمود تعدٌل النظام األساسً لدى مكاتب الشهر االجتماعٌة  ووزارة الموي العاملة والهجـــرة والتولٌع نٌابة عن الشرك

العماري ومؤمورٌاتها والهٌئة العامة لبلستثمار والمناطك الحرة واعتماد الجمعٌات العامة العادٌة وؼٌر العادٌة ومجالس اإلدارة لدى 

مصالح الحكومٌة وجهاز حماٌة أمبلن الجهات المختصة واستبلم صور رسمٌة منها والدعوة لهم جمٌعا وفً الحضور أمام جمٌع ال

 9455برلم       21191321الدولة والبلدٌات واألحٌاء والتنظٌم والتخطٌط العمرانً ، تارٌخ : 

رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المحمول العاملة فى مصر والهٌئة العامة للتؤمٌنات  -  981

لموي العاملة والهجـــرة والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة عمود تعدٌل النظام األساسً لدى مكاتب الشهر االجتماعٌة  ووزارة ا

العماري ومؤمورٌاتها والهٌئة العامة لبلستثمار والمناطك الحرة واعتماد الجمعٌات العامة العادٌة وؼٌر العادٌة ومجالس اإلدارة لدى 

منها والدعوة لهم جمٌعا وفً الحضور أمام جمٌع المصالح الحكومٌة وجهاز حماٌة أمبلن  الجهات المختصة واستبلم صور رسمٌة

 9455برلم       21191321الدولة والبلدٌات واألحٌاء والتنظٌم والتخطٌط العمرانً ، تارٌخ : 

ومكاتبها وأمام مشروع  سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  عضو منتدب  ومحافظتً اإلسكندرٌة ومطروح  بكافة إدارتها -  981

استؽبلل المحاجر والمبلحات والحصول على الموافمات البلزمة الستؽبلل المحاجر واالنتفاع بها والمثول لدى البورصة المصرٌة 

وشركة مصر للمماصة والحفظ المركزي وفً إلؽاء التوكٌبلت الصادرة نٌابة عن الشركة وفً إصدار التوكٌبلت بصفتهم سواء ألٌا 

 ضاء المجلس أو من الؽٌر من المحامٌن أو المحاسبٌن فً كل أو بعض ما ذكر. من أع

برلم       21191321على أن تبمى كافة الصبلحٌات األخرى المإشر بها فً السجل التجاري كما هً دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : 

9455 

فظتً اإلسكندرٌة ومطروح  بكافة إدارتها باولو فرناندو سنترا دٌبل اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومحا -  982

ومكاتبها وأمام مشروع استؽبلل المحاجر والمبلحات والحصول على الموافمات البلزمة الستؽبلل المحاجر واالنتفاع بها والمثول 

صدار لدى البورصة المصرٌة وشركة مصر للمماصة والحفظ المركزي وفً إلؽاء التوكٌبلت الصادرة نٌابة عن الشركة وفً إ

 التوكٌبلت بصفتهم سواء ألٌا من أعضاء المجلس أو من الؽٌر من المحامٌن أو المحاسبٌن فً كل أو بعض ما ذكر. 

برلم       21191321على أن تبمى كافة الصبلحٌات األخرى المإشر بها فً السجل التجاري كما هً دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : 

9455 

سا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ومحافظتً اإلسكندرٌة ومطروح  بكافة إدارتها رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربو -  983

ومكاتبها وأمام مشروع استؽبلل المحاجر والمبلحات والحصول على الموافمات البلزمة الستؽبلل المحاجر واالنتفاع بها والمثول 

لتوكٌبلت الصادرة نٌابة عن الشركة وفً إصدار لدى البورصة المصرٌة وشركة مصر للمماصة والحفظ المركزي وفً إلؽاء ا

 التوكٌبلت بصفتهم سواء ألٌا من أعضاء المجلس أو من الؽٌر من المحامٌن أو المحاسبٌن فً كل أو بعض ما ذكر. 

برلم       21191321على أن تبمى كافة الصبلحٌات األخرى المإشر بها فً السجل التجاري كما هً دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : 

9455 

اختٌار السٌد الدكتور/ هشام  -هشام حسٌن ثروت السٌد دمحم حجر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  984

حسٌن ثروت السٌد دمحم حجر رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مع االحتفاظ بكافة التفوٌضات والصبلحٌات المخولة لسٌادته 

 1228برلم       21191321. ، تارٌخ : والمإشر بها فً السجل التجاري

اختٌار السٌد الدكتور/ هشام  -هشام حسٌن ثروت السٌد دمحم حجر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  985

دته حسٌن ثروت السٌد دمحم حجر رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مع االحتفاظ بكافة التفوٌضات والصبلحٌات المخولة لسٌا

 1228برلم       21191321والمإشر بها فً السجل التجاري. ، تارٌخ : 

عضو مجلس  -اشرؾ منٌر احمد عز الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  : للسٌد/ اشرؾ منٌر احمد عز الدٌن  -  986

م البنون او الجهات الحكومٌة او المطاع االدارة له حك الشئون البٌعٌة وحك ابرام الصفمات مع العمبلء دون اختصاصات بالتولٌع اما

 العام او المطاع الخاص .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 239 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تمثٌل الشركة تمثٌبل كامبل امام كافة  .1-ثانٌا: لبلعضاء الستة االخرٌن )الي عضوٌن منهم مجتمعٌن الصبلحٌات التالٌة (:

 االطراؾ والجهات الحكومٌة والؽٌر الحكومٌة وكافة الجهات االخري.

    21191321ات واألراضً وكافة متعلماتها واألاراضً واألالت والسٌارات والشاحنات ، تارٌخ : شراء وبٌع العمار .2

 1718برلم   

 اشرؾ منٌر احمد عز الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بكافة انواعها وكذلن رهن كافة انواع تلن االصول للؽٌر. -  987

والجهات المالٌة االخري والتولع علً كافة المعامبلت المالٌة وؼٌرها مع تلن  تولٌع عمود واتفالٌات االلتراض مع البنون .3

 الجهات. 

 تولٌع خطابات العروض والمنالصات مع امكانٌة تفوٌض الؽٌر فً الدخول فً المنالصات والعروض نٌابة عن الشركة. .4

 توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل اوبعض الصبلحٌات الممنوحة لهم. .5

ح صبلحٌات للسٌد/ مصطفً اوجوز اكار عضو مجلس االدراه مجتمعا مع اي عضو من اعضاء مجلس االدارة الصبلحٌات ثالثا: من

 1718برلم       21191321، تارٌخ : 

 اشرؾ منٌر احمد عز الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  التالٌة : -  988

 فتح وؼلك الحسابات البنكٌة . .1

 دات الموجهة للجهات الحكومٌة .تولٌع كافة المستن .2

 لبول خطابات ومستندات الضمان لمدٌونٌات الشركة تجاه الؽٌر. .3

 تولٌع الشٌكات وارسال الحواالت واوامر الدفع فٌما ٌتعلك بالمدفوعات الخاصة بموردي الشركة. .4

ضو مجلس االدارة والسٌد / عصام فهمً رابعا: منح صبلحٌات للسٌد/ الطاي جونش مدٌر المصنع والسٌد / مصطفً اوجوز اكار ع

برلم       21191321دمحم البرسٌمً المدٌر المالً )الي اثنٌن من الثبلثة مجتمعٌن الصبلحٌات التاالٌة ( مع اإلبماء على ، تارٌخ : 

1718 

عصام فهمى دمحم  اشرؾ منٌر احمد عز الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الصبلحٌات الممنوحة لكل من السٌد/ -  989

عضو مجلس االدارة بموجب الجمعٌة العامة العادٌة للشركة المنعمدة فى  -البرسٌمى المدٌر المالى و السٌد/ مصطفى أوجوز اكار 

 .2116ٌولٌه  11

 تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة فٌما ٌتعلك باعمال الشركة . .1

علمة بالتؤمٌنات االجتماعٌة للعاملٌن بالشركة وتولٌع عمود العمل وكافة المستندات المتعلمة بإلتحاق اتمام كافة االعمال المت .2

 العاملٌن بالشركة اوتركهم للعمل بالشركة. 

 1718برلم       21191321تولٌع المعامبلت واالوامر ، تارٌخ :  .3

اشرؾ منٌر احمد عز الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  البنكٌة المتعلمة بالتحوٌل فٌما بٌن حسابات الشركة  -  991

 المختلفة دون حد الصً .

 تولٌع واصدار كافة المستندات المتعلمة باالستٌراد والتصدٌر امام كافة الجهات المختصة وبدون حد الصً. .4

التحوٌبلت واوامر الدفع الخاصة بمدفوعات الشركة للموردٌن وؼٌرهم فً حدود مبلػ  تولٌع الشٌكات واوامر .5

 دوالر امرٌكً ال ؼٌر )فمط مائة الؾ دوالر امرٌكً ال ؼٌر( للعملٌة الواحدة . 1110111011



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 240 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ة ، تارٌخ : تولٌع الشٌكات واوامر التحوٌبلت واوامر الدفع الخاصة والمتعلمة بسداد الضرائب المستحمة على الشرك .6

 1718برلم       21191321

 اشرؾ منٌر احمد عز الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  . -  991

 تولٌع االتفالٌات والعمود مع عمبلء الشركة وموردٌنها . .7

 حك ؼلك الحسابات البنكٌة وتحدٌث بٌانات الشركة لدي البنون المختلفة وتمدٌم ما ٌفٌد ذلن للبنون.  .8

كٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل اوبعض الصبلحٌات الممنوحة لهم. وكذلن لهم الحك فى توكٌل محامٌن بالنٌابه عن الشركة تو .9

 فٌما كل ما ٌتعلك بشإن الشركة مع المطاء

 1718برلم       21191321أما فٌما ٌخص بٌع األصول ورهنها ٌلزم من خبلل الجمعٌه العامة للشركة ، تارٌخ :  .11

تجدٌد تعٌٌن اعضاء مجلس االداره  - مصطفً دمحم حسن مهدي  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  دمحم -  992

 9284برلم       21191321بذات الصبلحٌات ، تارٌخ : 

تجدٌد تعٌٌن اعضاء مجلس االداره  -دمحم مصطفً دمحم حسن مهدي  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   -  993

 9284برلم       21191321ذات الصبلحٌات ، تارٌخ : ب

)تجدٌد عضوٌه مده مجلس اداره الشركه لمده ثبلث -ٌاسمٌن محمود ٌوسؾ ربٌع  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  994

االداره  سنوات تبدأ من التؤشٌر بالسجل التجارى مع االحتفاظ بكافه اختصاصات السٌد / ٌوسؾ محمود ٌوسؾ ربٌع رئٌس مجلس

 2321برلم       21191321كما هى بالسجل التجارى .+ اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : 

)تجدٌد عضوٌه مده مجلس اداره الشركه لمده ثبلث سنوات تبدأ من -درٌة دمحم طاهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  995

لسٌد / ٌوسؾ محمود ٌوسؾ ربٌع رئٌس مجلس االداره كما هى بالسجل التؤشٌر بالسجل التجارى مع االحتفاظ بكافه اختصاصات ا

 2321برلم       21191321التجارى .+ اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : 

)تجدٌد عضوٌه مده مجلس اداره الشركه لمده ثبلث -ٌوسؾ محمود ٌوسؾ ربٌع  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  996

بالسجل التجارى مع االحتفاظ بكافه اختصاصات السٌد / ٌوسؾ محمود ٌوسؾ ربٌع رئٌس مجلس االداره  سنوات تبدأ من التؤشٌر

 2321برلم       21191321كما هى بالسجل التجارى .+ اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : 

عبللتها مع الؽٌر ولهما مجتمعٌن او مازن حسن عبدالحمٌد صالح  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركة فى  -  997

 منفردٌن اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل  باسمهما فٌما عدا مااحتفظ به صراحة عمد الشركة او المانـــــون او الئحته التنفٌذٌة

امام جمٌع الجهات للجمعٌة العامة وللمـــدٌرون      ) مجتمعٌن اومنفردٌن ( الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها 

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكاله وكذلن لهما حك التعامل مجتمعٌن  مع جمٌع 

 12181برلم       21191321البنون من سحب واٌداع وفتح حسابات واالفراج ، تارٌخ : 

حدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركة فى عبللتها مع الؽٌر ولهما مجتمعٌن او مازن حسن عبدالحمٌد صالح  ذات مسئولٌة م -  998

 منفردٌن اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل  باسمهما فٌما عدا مااحتفظ به صراحة عمد الشركة او المانـــــون او الئحته التنفٌذٌة

فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات  للجمعٌة العامة وللمـــدٌرون      ) مجتمعٌن اومنفردٌن ( الحك

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكاله وكذلن لهما حك التعامل مجتمعٌن  مع جمٌع 

 12181برلم       21191321البنون من سحب واٌداع وفتح حسابات واالفراج ، تارٌخ : 

حمد دمحم عوض الدجوي  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركة فى عبللتها مع الؽٌر ولهما مجتمعٌن او ا -  999

 منفردٌن اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل  باسمهما فٌما عدا مااحتفظ به صراحة عمد الشركة او المانـــــون او الئحته التنفٌذٌة

ون      ) مجتمعٌن اومنفردٌن ( الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات للجمعٌة العامة وللمـــدٌر

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكاله وكذلن لهما حك التعامل مجتمعٌن  مع جمٌع 

 12181برلم       21191321 البنون من سحب واٌداع وفتح حسابات واالفراج ، تارٌخ :



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 241 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

احمد دمحم عوض الدجوي  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركة فى عبللتها مع الؽٌر ولهما مجتمعٌن او  -  1111

التنفٌذٌة منفردٌن اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل  باسمهما فٌما عدا مااحتفظ به صراحة عمد الشركة او المانـــــون او الئحته 

للجمعٌة العامة وللمـــدٌرون      ) مجتمعٌن اومنفردٌن ( الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكاله وكذلن لهما حك التعامل مجتمعٌن  مع جمٌع 

 12181برلم       21191321ٌداع وفتح حسابات واالفراج ، تارٌخ : البنون من سحب وا

مازن حسن عبدالحمٌد صالح  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  عن راس المال وااللتراض والرهن وبٌع اصول الشركة  -  1111

حك لبض ودفع المبالػ  وضمن اؼراضها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود المشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة 

 12181برلم       21191321بالنمد او باالجل وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر . ، تارٌخ : 

لحمٌد صالح  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  عن راس المال وااللتراض والرهن وبٌع اصول الشركة مازن حسن عبدا -  1112

وضمن اؼراضها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالػ 

ام كافة العمود المشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابر

 12181برلم       21191321بالنمد او باالجل وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر . ، تارٌخ : 

وضمن احمد دمحم عوض الدجوي  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  عن راس المال وااللتراض والرهن وبٌع اصول الشركة  -  1113

اؼراضها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع 

وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود المشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد 

 12181برلم       21191321توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر . ، تارٌخ : او باالجل وله حك 

احمد دمحم عوض الدجوي  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  عن راس المال وااللتراض والرهن وبٌع اصول الشركة وضمن  -  1114

لهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع اؼراضها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم و

وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود المشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد 

 12181برلم       21191321او باالجل وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر . ، تارٌخ : 

برلم       21191321شركاء موصٌن ، تارٌخ :  3دمحم ابوحلوه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول عدد خالد حسن  -  1115

11176 

هشام حسٌن ثروت السٌد دمحم حجر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثبل عن شركه بسمله للتجاره واالستثمار بدال  -  1116

 1228برلم       21191321 من السٌد / عبد هللا عبد السمٌع فكرى ، تارٌخ :

هشام حسٌن ثروت السٌد دمحم حجر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثبل عن شركه بسمله للتجاره واالستثمار بدال  -  1117

 1228برلم       21191321من السٌد / عبد هللا عبد السمٌع فكرى ، تارٌخ : 

عضو مجلس ادارة  ممثبل عن شركه بسمله للتجاره واالستثمار بدال من  خالد احمد داود حسٌن المصري  شركة مساهمة  -  1118

 1228برلم       21191321السٌد / عبد هللا عبد السمٌع فكرى ، تارٌخ : 

خالد احمد داود حسٌن المصري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثبل عن شركه بسمله للتجاره واالستثمار بدال من  -  1119

 1228برلم       21191321 عبد السمٌع فكرى ، تارٌخ : السٌد / عبد هللا

انطوان كبلاير صاصى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثبل عن شركه بسمله للتجاره واالستثمار بدال من السٌد /  -  1111

 1228برلم       21191321عبد هللا عبد السمٌع فكرى ، تارٌخ : 

انطوان كبلاير صاصى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثبل عن شركه بسمله للتجاره واالستثمار بدال من السٌد /  -  1111

 1228برلم       21191321عبد هللا عبد السمٌع فكرى ، تارٌخ : 

ه واالستثمار بدال من السٌد / عادل صالح توفٌك احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثبل عن شركه بسمله للتجار -  1112

 1228برلم       21191321عبد هللا عبد السمٌع فكرى ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 242 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عادل صالح توفٌك احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثبل عن شركه بسمله للتجاره واالستثمار بدال من السٌد /  -  1113

 1228برلم       21191321عبد هللا عبد السمٌع فكرى ، تارٌخ : 

شرٌؾ عبد المنعم بٌبرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثبل عن شركه بسمله للتجاره واالستثمار بدال من السٌد  -  1114

 1228برلم       21191321/ عبد هللا عبد السمٌع فكرى ، تارٌخ : 

له للتجاره واالستثمار بدال من السٌد شرٌؾ عبد المنعم بٌبرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثبل عن شركه بسم -  1115

 1228برلم       21191321/ عبد هللا عبد السمٌع فكرى ، تارٌخ : 

دمحم دمحم محى الدٌن حلمى جنٌنه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثبل عن شركه بسمله للتجاره واالستثمار بدال من  -  1116

 1228برلم       21191321السٌد / عبد هللا عبد السمٌع فكرى ، تارٌخ : 

دمحم دمحم محى الدٌن حلمى جنٌنه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثبل عن شركه بسمله للتجاره واالستثمار بدال من  -  1117

 1228برلم       21191321السٌد / عبد هللا عبد السمٌع فكرى ، تارٌخ : 

تشكٌل مجلس االدارة بنفس  -ة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدبهشام حسٌن ثروت السٌد دمحم حجر  شركة مساهم -  1118

 1228برلم       21191321الصبلحٌات السابمة ، تارٌخ : 

تشكٌل مجلس االدارة بنفس  -هشام حسٌن ثروت السٌد دمحم حجر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  1119

 1228برلم       21191321الصبلحٌات السابمة ، تارٌخ : 

تشكٌل مجلس االدارة بنفس  -خالد احمد داود حسٌن المصري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  1121

 1228برلم       21191321الصبلحٌات السابمة ، تارٌخ : 

شكٌل مجلس االدارة بنفس ت -خالد احمد داود حسٌن المصري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  1121

 1228برلم       21191321الصبلحٌات السابمة ، تارٌخ : 

تشكٌل مجلس االدارة بنفس الصبلحٌات  -انطوان كبلاير صاصى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  1122

 1228برلم       21191321السابمة ، تارٌخ : 

تشكٌل مجلس االدارة بنفس الصبلحٌات  -مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب انطوان كبلاير صاصى  شركة -  1123

 1228برلم       21191321السابمة ، تارٌخ : 

تشكٌل مجلس االدارة بنفس الصبلحٌات  -عادل صالح توفٌك احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  1124

 1228برلم       21191321السابمة ، تارٌخ : 

تشكٌل مجلس االدارة بنفس الصبلحٌات  -عادل صالح توفٌك احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  1125

 1228برلم       21191321السابمة ، تارٌخ : 

ة بنفس الصبلحٌات تشكٌل مجلس االدار -شرٌؾ عبد المنعم بٌبرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  1126

 1228برلم       21191321السابمة ، تارٌخ : 

تشكٌل مجلس االدارة بنفس الصبلحٌات  -شرٌؾ عبد المنعم بٌبرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  1127

 1228برلم       21191321السابمة ، تارٌخ : 

تشكٌل مجلس االدارة بنفس  -مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدبدمحم دمحم محى الدٌن حلمى جنٌنه  شركة  -  1128

 1228برلم       21191321الصبلحٌات السابمة ، تارٌخ : 

تشكٌل مجلس االدارة بنفس  -دمحم دمحم محى الدٌن حلمى جنٌنه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  1129

 1228برلم       21191321الصبلحٌات السابمة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 243 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح رجب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض المدٌر المسئول السٌد احمد سبلمة عبد العال  -  1131

مخلوؾ مدٌر عام فندق هٌلتون جرٌن ببلزا لٌكون مسإوال عن كافه اعمال االدارة وخاصة تعٌٌن الموظفٌن وعزلهم بالطرق 

 144865برلم       21191321والتولٌع على عمود العمل الخاصه بهم ، تارٌخ :  المانونٌة

عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح رجب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض المدٌر المسئول السٌد احمد سبلمة عبد العال  -  1131

الدارة وخاصة تعٌٌن الموظفٌن وعزلهم بالطرق مخلوؾ مدٌر عام فندق هٌلتون جرٌن ببلزا لٌكون مسإوال عن كافه اعمال ا

 144865برلم       21191321المانونٌة والتولٌع على عمود العمل الخاصه بهم ، تارٌخ : 

رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثبل عن شركة سٌمبور اٌچٌبت لبلسمنت ش.م.  -  1132

 ً أسمائهم   : منح أي اثنان من اآلت -م

 السٌد / رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا ـ رئٌس مجلس اإلدارة  -

 السٌد / سلٌم عبد المادر ـ العضو المنتدب  -

 السٌد / باولو فرناندو سنترا دٌبل أكوا ـ عضو مجلس اإلدارة   -

 مجتمعٌن توكٌل وتفوٌض الؽٌر من األفراد والمحامٌن والمحاسبٌن وذلن فٌما ٌلً : 

الحضور فً كافة المضاٌا والمنازعات بكافة أنواعها أمام جمٌع درجات المحاكم واتخاذ جمٌع ما تمتضٌه إجراءات التماضً مما 

 1859برلم       21191321جمٌعه والتعامل ، تارٌخ : 

نزاعات واإلجراءات رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وتسوٌة جمٌع المضاٌا و ال -  1133

المضائٌة والشهر العماري وتمدٌم كافة الطلبات والتولٌع علٌها  وفى الحضور أمام مصلحة الضرائب المصرٌة بكافـــة مؤمورٌاتها 

ولجانها والحضور لدى الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات و الواردات وسجل المستوردٌن والمصدرٌن والهٌئة العامة للمساحة  

حة السجل التجاري بكافة مكاتبها وإداراتها ومصلحة السجل الصناعً ووزارة التجارة والصناعة وهٌئة التنمٌة الصناعٌة ومصل

 1859برلم       21191321والؽرؾ الصناعٌة والؽرفة التجارٌة ومصلحة الجمارن بكافة إدارتها ، تارٌخ : 

رئٌس مجلس ادارة  و الشركة المصرٌة لبلتصاالت وكافة شركات  رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  -  1134

 التلٌفون المحمول العاملة فى مصر والهٌئة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة  ووزارة الموي العاملة والهجـــرة والتولٌع نٌابة عن الشركة

لهٌئة العامة لبلستثمار والمناطك الحرة واعتماد على كافة عمود تعدٌل النظام األساسً لدى مكاتب الشهر العماري ومؤمورٌاتها وا

الجمعٌات العامة العادٌة وؼٌر العادٌة ومجالس اإلدارة لدى الجهات المختصة واستبلم صور رسمٌة منها والدعوة لهم جمٌعا وفً 

 1859برلم       21191321الحضور أمام جمٌع المصالح الحكومٌة وجهاز حماٌة أمبلن ، تارٌخ : 

رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الدولة والبلدٌات واألحٌاء والتنظٌم والتخطٌط  -  1135

العمرانً ومحافظتً اإلسكندرٌة ومطروح  بكافة إدارتها ومكاتبها وأمام مشروع استؽبلل المحاجر والمبلحات والحصول على 

ر واالنتفاع بها والمثول لدى البورصة المصرٌة وشركة مصر للمماصة والحفظ المركزي وفً الموافمات البلزمة الستؽبلل المحاج

إلؽاء التوكٌبلت الصادرة نٌابة عن الشركة وفً إصدار التوكٌبلت بصفتهم سواء ألٌا من أعضاء المجلس أو من الؽٌر من المحامٌن 

 أو المحاسبٌن فً كل أو بعض ما ذكر. 

 1859برلم       21191321ٌات األخرى ، تارٌخ : على أن تبمى كافة الصبلح

رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المإشر بها فً السجل التجاري كما هً دون  -  1136

 1859برلم       21191321تؽٌٌر . ، تارٌخ : 

 مبروكة عبد الداٌم عبده -  1137

 -ادارة وعضو منتدب  وافك مجلس االدارة على منح السٌدة / مبروكة عبد الداٌم عبده ؼٌاتى  ؼٌاتً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس 

لرئٌس مجلس االدارة الحك فى تمثٌل  -1حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها وذلن على النحو التالى :  -رئٌسة مجلس االدارة 

 م باسم الشركة الشركة والتولٌع نٌابة عنها على كافة التعالدات التى تبر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 244 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لرئٌس مجلس االدارة الحك فى تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى البنون الجراء كافة العملٌات البنكٌة بما فى ذلن  -2

برلم       21191324السحب واالٌداع وفتح الحسابات واجراء كافة التحوٌبلت وفتح االعتمادات المستندٌه وطلب ، تارٌخ : 

12652 

 روكة عبد الداٌم عبدهمب -  1138

ؼٌاتً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اصدار خطابات الضمان وكل ذلن دون حد الصى وكما له الحك فى  

 الحصول على التسهٌبلت االئتمانٌة 

ذلن امام الجهات لرئٌس مجلس االدارة الحك فى مباشرة االجراءات والتولٌع على العمود االبتدائٌة والنهائٌة البلزمة ل -3

المعنٌة وٌكون لرئٌس مجلس االدارة حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر كل او بعض الصبلحٌات المخوله له فى هذا الشان .) مع ضرورة 

 12652برلم       21191324الموافمه المسبمة من لبل الجمعٌة العامه لبٌع االصول ( ، تارٌخ : 

ة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  أختصاصات السٌد / رئٌس مجلس ادارة الشركة عبلء عبد السبلم خمٌس السٌد  شرك -  1139

بصفته المسئول االول عن ادارة الشركة وتمثٌل الشركة أمام المضاء وأمام الؽٌر وله الحك فى تفوٌض من ٌراه فى بعض 

أمام كافة البنون وله الحك فى أجراء االختصاصات المنوطة لسٌادته ولذلن ٌكون األختصاص األصٌل لسٌادته تمثٌل الشركة لانونا 

كافة التعامبلت التى تخص الشركة بالبنون المختلفة والتولٌع على الشٌكات لصالح الؽٌر واجراء كافة التعامبلت أمام البنون سواء 

 144449برلم       21191324السحب أو االٌداع وؼٌرها من التعامبلت التى تخص الشركة وتمثٌل الشركة ، تارٌخ : 

عبلء عبد السبلم خمٌس السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  أختصاصات السٌد / رئٌس مجلس ادارة الشركة  -  1141

بصفته المسئول االول عن ادارة الشركة وتمثٌل الشركة أمام المضاء وأمام الؽٌر وله الحك فى تفوٌض من ٌراه فى بعض 

ختصاص األصٌل لسٌادته تمثٌل الشركة لانونا أمام كافة البنون وله الحك فى أجراء االختصاصات المنوطة لسٌادته ولذلن ٌكون األ

كافة التعامبلت التى تخص الشركة بالبنون المختلفة والتولٌع على الشٌكات لصالح الؽٌر واجراء كافة التعامبلت أمام البنون سواء 

 144449برلم       21191324الشركة ، تارٌخ : السحب أو االٌداع وؼٌرها من التعامبلت التى تخص الشركة وتمثٌل 

عبلء عبد السبلم خمٌس السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  أمام الؽٌر بمفهومها العام وتشمل الجهات االدارٌة  -  1141

ركة وله الحك فى الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة واألشخاص الطبٌعٌٌن واالشخاص المعنوٌٌن على وجه العموم التى لها تعامبلت مع الش

تفوٌض الؽٌر فى التعامل مع البنون والجهات األخرى التى لها تعامبلت مع الشركة ماعدا تمثٌل الشركة أمام المضاء و أعتماد 

 مٌزانٌة الشركة والمولؾ المالى للشركة .

 مع أحتفاظ نائب رئٌس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب فى التفوٌضات الممنوحة له 

 : المرار 

 144449برلم       21191324وافك مجلس االدارة باالجماع على االختصاصات ، تارٌخ : 

عبلء عبد السبلم خمٌس السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  أمام الؽٌر بمفهومها العام وتشمل الجهات االدارٌة  -  1142

على وجه العموم التى لها تعامبلت مع الشركة وله الحك فى الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة واألشخاص الطبٌعٌٌن واالشخاص المعنوٌٌن 

تفوٌض الؽٌر فى التعامل مع البنون والجهات األخرى التى لها تعامبلت مع الشركة ماعدا تمثٌل الشركة أمام المضاء و أعتماد 

 مٌزانٌة الشركة والمولؾ المالى للشركة .

 نتدب فى التفوٌضات الممنوحة له مع أحتفاظ نائب رئٌس مجلس ادارة الشركة والعضو الم

 المرار : 

 144449برلم       21191324وافك مجلس االدارة باالجماع على االختصاصات ، تارٌخ : 

عبلء عبد السبلم خمٌس السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المنوطة للسٌد / رئٌس مجلس ادارة الشركة وما أنتهى  -  1143

 الٌه المجلس بشؤنها .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 245 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وكٌبل مفوضا عن الشركة   25712151211478الثا : ـ النظر فى تعٌٌن االستاذ / على عبد اللطٌؾ على حسنٌن بطالة رلم لومً ث

من الباب الرابع فى ادارة الشركة (وٌخول له حك التولٌع منفردا عن الشركة وٌفوض فى األعمال المنوطة  32) استنادا للمادة 

هٌئة العامة لؤلستثمار والمناطك الحرة ومجمع خدمات االستثمار باالسكندرٌة وأمام الشهر العمارى لسٌادته وتمثٌل الشركة أمام ال

 144449برلم       21191324والسجل التجارى والتنمٌة الصناعٌة ، تارٌخ : 

ة الشركة وما أنتهى عبلء عبد السبلم خمٌس السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المنوطة للسٌد / رئٌس مجلس ادار -  1144

 الٌه المجلس بشؤنها .

وكٌبل مفوضا عن الشركة   25712151211478ثالثا : ـ النظر فى تعٌٌن االستاذ / على عبد اللطٌؾ على حسنٌن بطالة رلم لومً 

مال المنوطة من الباب الرابع فى ادارة الشركة (وٌخول له حك التولٌع منفردا عن الشركة وٌفوض فى األع 32) استنادا للمادة 

لسٌادته وتمثٌل الشركة أمام الهٌئة العامة لؤلستثمار والمناطك الحرة ومجمع خدمات االستثمار باالسكندرٌة وأمام الشهر العمارى 

 144449برلم       21191324والسجل التجارى والتنمٌة الصناعٌة ، تارٌخ : 

جلس ادارة  والشئون المانونٌة وصحٌفة االستثماروالبورصة عبلء عبد السبلم خمٌس السٌد  شركة مساهمة  رئٌس م -  1145

المصرٌة وشركة مصر للمماصة واالٌداع والمٌد المركزى وا لتؤمٌنات االجتماعٌة والموى العاملة وادارة السبلمة والصحة المهنٌة 

لنٌابة االدارٌة فى كافة الموضوعات ومصلحة الضرائب وتمثٌل الشركة أمام جهات التحمٌك وتشمل ألسام الشرطة والنٌابة العامة وا

التى تخص الشركة وله الحك فى الدفاع عن مصالح الشركة أمام كافة الجهات المعنٌة وله الحك فى تمدٌم العرائض والمذكرات وله 

 144449برلم       21191324الحك فى التولٌع منفردا علٌها واالدالء بؤلواله أمام تلن الجهات . ، تارٌخ : 

عبلء عبد السبلم خمٌس السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والشئون المانونٌة وصحٌفة االستثماروالبورصة  -  1146

المصرٌة وشركة مصر للمماصة واالٌداع والمٌد المركزى وا لتؤمٌنات االجتماعٌة والموى العاملة وادارة السبلمة والصحة المهنٌة 

هات التحمٌك وتشمل ألسام الشرطة والنٌابة العامة والنٌابة االدارٌة فى كافة الموضوعات ومصلحة الضرائب وتمثٌل الشركة أمام ج

التى تخص الشركة وله الحك فى الدفاع عن مصالح الشركة أمام كافة الجهات المعنٌة وله الحك فى تمدٌم العرائض والمذكرات وله 

 144449برلم       21191324جهات . ، تارٌخ : الحك فى التولٌع منفردا علٌها واالدالء بؤلواله أمام تلن ال

اشرؾ احمد احمد المخراطى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ٌملن حك التولٌع عن الشركة رئٌس  -  1147

 مجلس االدارة والعضو المنتدب منفرداً و ذلن فى التعامل بؤسم الشركة وضمن أؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر

الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وإجراء كافة المعامبلت المصرفٌة 

من فتح حسابات وسحب وإٌداع وطلب المروض والتسهٌبلت االئتمانٌة وطلب خطابات الضمان وكذلن حك التولٌع على عمود 

برلم       21191324والتولٌع على عمود الشراء والبٌع أو االٌجار االبتدائٌة ، تارٌخ :  التاسٌس والتعدٌل امام الشهر العمارى

11154 

اشرؾ احمد احمد المخراطى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  والنهائٌة الصول الشركة وممتلكاتها  -  1148

عزل  مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد أجورهم  ومكافؤتهم وفى العمارٌه واالراضً والسٌارات بإسم الشركة ولمصلحتها وتعٌٌن و

لبض المبالػ وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة واألوراق التجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك 

الصبلحٌات ، تارٌخ :  بمعامبلت الشركة ولرئٌس مجلس اإلدارة تفوٌض احد اعضاء المجلس او الؽٌر فً كل او بعض

 11154برلم       21191324

 11383برلم       21191325أحمد حسن سعد أبوطه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  1149

 11383برلم       21191325أحمد عماد احمد وهٌب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  1151

 11383برلم       21191325حسن سعد محمود ابو طه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  1151

 11383برلم       21191325عماد احمد عبد اللطٌؾ وهٌب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  1152

 11383برلم       21191325تارٌخ : رانٌا عماد احمد وهٌب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ،  -  1153

 11383برلم       21191325فرح حسن سعد محمود ابو طه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  1154



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 246 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 11383برلم       21191325أحمد حسن سعد أبوطه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  1155

 11383برلم       21191325مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ : أحمد عماد احمد وهٌب  ذات  -  1156

 11383برلم       21191325حسن سعد محمود ابو طه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  1157

 11383برلم       21191325عماد احمد عبد اللطٌؾ وهٌب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  1158

 11383برلم       21191325رانٌا عماد احمد وهٌب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  1159

 11383برلم       21191325فرح حسن سعد محمود ابو طه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  1161

مدٌرون ) السٌد / حسن سعد محمود ابوطه و السٌد / أحمد حسن سعد أبوطه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل ال -  1161

عماد احمد عبد اللطٌؾ وهٌب مجتمعٌن : أو السٌدة / رانٌا عماد احمد وهٌب و السٌدة / فرح حسن سعد محمود أبوطه مجتمعٌن : أو 

ر ولهم الحك فً هذا الصدد السٌد/ حسن سعد محمود ابوطه و السٌدة/ رانٌا عماد احمد وهٌب مجتمعٌن( الشركة فً عبللتهم مع الؽٌ

أوسع السلطات إلدارة الشركة و التعامل بإسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة 

 11383برلم       21191325العامة وللمدٌرٌن الحك فً التعامل بإسم الشركة ، تارٌخ : 

ات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون ) السٌد / حسن سعد محمود ابوطه و السٌد / أحمد عماد احمد وهٌب  ذ -  1162

عماد احمد عبد اللطٌؾ وهٌب مجتمعٌن : أو السٌدة / رانٌا عماد احمد وهٌب و السٌدة / فرح حسن سعد محمود أبوطه مجتمعٌن : أو 

ب مجتمعٌن( الشركة فً عبللتهم مع الؽٌر ولهم الحك فً هذا الصدد السٌد/ حسن سعد محمود ابوطه و السٌدة/ رانٌا عماد احمد وهٌ

أوسع السلطات إلدارة الشركة و التعامل بإسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة 

 11383برلم       21191325العامة وللمدٌرٌن الحك فً التعامل بإسم الشركة ، تارٌخ : 

حسن سعد محمود ابو طه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون ) السٌد / حسن سعد محمود ابوطه و السٌد /  -  1163

عماد احمد عبد اللطٌؾ وهٌب مجتمعٌن : أو السٌدة / رانٌا عماد احمد وهٌب و السٌدة / فرح حسن سعد محمود أبوطه مجتمعٌن : أو 

د ابوطه و السٌدة/ رانٌا عماد احمد وهٌب مجتمعٌن( الشركة فً عبللتهم مع الؽٌر ولهم الحك فً هذا الصدد السٌد/ حسن سعد محمو

أوسع السلطات إلدارة الشركة و التعامل بإسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة 

 11383برلم       21191325الشركة ، تارٌخ :  العامة وللمدٌرٌن الحك فً التعامل بإسم

عماد احمد عبد اللطٌؾ وهٌب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون ) السٌد / حسن سعد محمود ابوطه و  -  1164

مود أبوطه السٌد / عماد احمد عبد اللطٌؾ وهٌب مجتمعٌن : أو السٌدة / رانٌا عماد احمد وهٌب و السٌدة / فرح حسن سعد مح

مجتمعٌن : أو السٌد/ حسن سعد محمود ابوطه و السٌدة/ رانٌا عماد احمد وهٌب مجتمعٌن( الشركة فً عبللتهم مع الؽٌر ولهم الحك 

فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة و التعامل بإسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته 

 11383برلم       21191325معٌة العامة وللمدٌرٌن الحك فً التعامل بإسم الشركة ، تارٌخ : التنفٌذٌة للج

رانٌا عماد احمد وهٌب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون ) السٌد / حسن سعد محمود ابوطه و السٌد / عماد  -  1165

مد وهٌب و السٌدة / فرح حسن سعد محمود أبوطه مجتمعٌن : أو احمد عبد اللطٌؾ وهٌب مجتمعٌن : أو السٌدة / رانٌا عماد اح

السٌد/ حسن سعد محمود ابوطه و السٌدة/ رانٌا عماد احمد وهٌب مجتمعٌن( الشركة فً عبللتهم مع الؽٌر ولهم الحك فً هذا الصدد 

و المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة أوسع السلطات إلدارة الشركة و التعامل بإسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أ

 11383برلم       21191325العامة وللمدٌرٌن الحك فً التعامل بإسم الشركة ، تارٌخ : 

فرح حسن سعد محمود ابو طه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون ) السٌد / حسن سعد محمود ابوطه و السٌد /  -  1166

ب مجتمعٌن : أو السٌدة / رانٌا عماد احمد وهٌب و السٌدة / فرح حسن سعد محمود أبوطه مجتمعٌن : أو عماد احمد عبد اللطٌؾ وهٌ

السٌد/ حسن سعد محمود ابوطه و السٌدة/ رانٌا عماد احمد وهٌب مجتمعٌن( الشركة فً عبللتهم مع الؽٌر ولهم الحك فً هذا الصدد 

ما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة أوسع السلطات إلدارة الشركة و التعامل بإسمها فٌ

 11383برلم       21191325العامة وللمدٌرٌن الحك فً التعامل بإسم الشركة ، تارٌخ : 

ر الحكومٌة أحمد حسن سعد أبوطه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌ -  1167

و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة أشكالها، وكذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من إٌداع و فتح 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 247 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

حسابات و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ ، وٌحك للمدٌرٌن اإلفراج عن رأس المال وحك اإللتراض و الرهن 

لصالحها و كذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة وكل ذلن بإسم الشركة و 

 11383برلم       21191325و لهما الحك فً تعٌٌن و عزل مستخدمً ووكبلء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

اضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة أحمد عماد احمد وهٌب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وضمن أؼر -  1168

و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة أشكالها، وكذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من إٌداع و فتح 

تراض و الرهن حسابات و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ ، وٌحك للمدٌرٌن اإلفراج عن رأس المال وحك اإلل

وكل ذلن بإسم الشركة و لصالحها و كذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة 

 11383برلم       21191325و لهما الحك فً تعٌٌن و عزل مستخدمً ووكبلء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

ت مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر حسن سعد محمود ابو طه  ذا -  1169

الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة أشكالها، وكذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من إٌداع و 

مدٌرٌن اإلفراج عن رأس المال وحك اإللتراض و فتح حسابات و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ ، وٌحك لل

الرهن وكل ذلن بإسم الشركة و لصالحها و كذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة و ممتلكاتها 

 11383برلم       21191325العمارٌة و لهما الحك فً تعٌٌن و عزل مستخدمً ووكبلء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

عماد احمد عبد اللطٌؾ وهٌب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر  -  1171

الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة أشكالها، وكذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من إٌداع و 

لتعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ ، وٌحك للمدٌرٌن اإلفراج عن رأس المال وحك اإللتراض و فتح حسابات و كافة صور ا

الرهن وكل ذلن بإسم الشركة و لصالحها و كذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة و ممتلكاتها 

 11383برلم       21191325ة و تحدٌد ، تارٌخ : العمارٌة و لهما الحك فً تعٌٌن و عزل مستخدمً ووكبلء الشرك

رانٌا عماد احمد وهٌب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و  -  1171

إٌداع و فتح حسابات  المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة أشكالها، وكذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من

و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ ، وٌحك للمدٌرٌن اإلفراج عن رأس المال وحك اإللتراض و الرهن وكل ذلن 

بإسم الشركة و لصالحها و كذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة و لهما 

 11383برلم       21191325تعٌٌن و عزل مستخدمً ووكبلء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : الحك فً 

فرح حسن سعد محمود ابو طه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر  -  1172

التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من إٌداع و  الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة أشكالها، وكذلن

فتح حسابات و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ ، وٌحك للمدٌرٌن اإلفراج عن رأس المال وحك اإللتراض و 

و ممتلكاتها الرهن وكل ذلن بإسم الشركة و لصالحها و كذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة 

 11383برلم       21191325العمارٌة و لهما الحك فً تعٌٌن و عزل مستخدمً ووكبلء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

أحمد حسن سعد أبوطه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  مرتباتهم و أجورهم و كذلن بإسم الشركة و لصالحها و لهما  -  1173

تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات اإلذنٌه و التجارٌة وإبرام كافة العمود و المشارطات و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و 

الصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باالجل و التولٌع على الشٌكات و سحب المبالػ المالٌة لهم حك توكٌل أو تفوٌض 

 11383   برلم    21191325الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

أحمد عماد احمد وهٌب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  مرتباتهم و أجورهم و كذلن بإسم الشركة و لصالحها و لهما  -  1174

حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات اإلذنٌه و التجارٌة وإبرام كافة العمود و المشارطات و 

بمعامبلت الشركة بالنمد أو باالجل و التولٌع على الشٌكات و سحب المبالػ المالٌة لهم حك توكٌل أو تفوٌض  الصفمات التً تتعلك

 11383برلم       21191325الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

كة و لصالحها و لهما حسن سعد محمود ابو طه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  مرتباتهم و أجورهم و كذلن بإسم الشر -  1175

حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات اإلذنٌه و التجارٌة وإبرام كافة العمود و المشارطات و 

الصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باالجل و التولٌع على الشٌكات و سحب المبالػ المالٌة لهم حك توكٌل أو تفوٌض 

 11383برلم       21191325ؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : ال
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 248 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عماد احمد عبد اللطٌؾ وهٌب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  مرتباتهم و أجورهم و كذلن بإسم الشركة و لصالحها و  -  1176

جارٌة وإبرام كافة العمود و المشارطات و لهما حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات اإلذنٌه و الت

الصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باالجل و التولٌع على الشٌكات و سحب المبالػ المالٌة لهم حك توكٌل أو تفوٌض 

 11383برلم       21191325الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

ولٌة محدودة  مدٌر  مرتباتهم و أجورهم و كذلن بإسم الشركة و لصالحها و لهما حك رانٌا عماد احمد وهٌب  ذات مسئ -  1177

لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات اإلذنٌه و التجارٌة وإبرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات 

لشٌكات و سحب المبالػ المالٌة لهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باالجل و التولٌع على ا

 11383برلم       21191325أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

فرح حسن سعد محمود ابو طه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  مرتباتهم و أجورهم و كذلن بإسم الشركة و لصالحها و لهما  -  1178

و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات اإلذنٌه و التجارٌة وإبرام كافة العمود و المشارطات و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع 

الصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باالجل و التولٌع على الشٌكات و سحب المبالػ المالٌة لهم حك توكٌل أو تفوٌض 

 11383لم   بر    21191325الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

عبد الرحمن سعداوي راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ :  -  1179

 8413برلم       21191325

عبد الرحمن سعداوي راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ :  -  1181

 8413برلم       21191325

عبد الرحمن سعداوي راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ :  -  1181

 8413برلم       21191325

عبد الرحمن سعداوي راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ :  -  1182

 8413برلم       21191325

    21191325عبدالمنعم راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ :  -  1183

 8413برلم   

    21191325بدالمنعم راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ : ع -  1184

 8413برلم   

    21191325ٌاسر عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ :  -  1185

 8413برلم   

    21191325نعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ : ٌاسر عبد الم -  1186

 8413برلم   

    21191325عبد الكرٌم عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ :  -  1187

 8413برلم   

    21191325راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ : عبد الكرٌم عزوز  -  1188

 8413برلم   

    21191325عبد الكرٌم عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ :  -  1189

 8413برلم   

    21191325ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ :  عبد الكرٌم عزوز راؼب -  1191

 8413برلم   
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    21191325ٌاسر عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ :  -  1191

 8413برلم   

    21191325هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ :  ٌاسر عبد المنعم راؼب ضٌؾ -  1192

 8413برلم   

    21191325سامً عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ :  -  1193

 8413برلم   

    21191325مة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ : سامً عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساه -  1194

 8413برلم   

    21191325سلٌمان سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ :  -  1195

 8413برلم   

    21191325رئٌس مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ :  سلٌمان سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب -  1196

 8413برلم   

    21191325سلٌمان سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ :  -  1197

 8413برلم   

    21191325لس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ : سلٌمان سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مج -  1198

 8413برلم   

برلم       21191325رزق راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ :  -  1199

8413 

برلم       21191325تارٌخ : رزق راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ،  -  1111
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برلم       21191325رزق راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ :  -  1112

8413 
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شعبان عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ :  -  1118

 8413برلم       21191325

شعبان عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ :  -  1119

 8413برلم       21191325

شعبان عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ :  -  1111

 8413 برلم      21191325

برلم       21191325عزوز راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ :  -  1111

8413 

برلم       21191325عزوز راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ :  -  1112

8413 

برلم       21191325ؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ : عزوز راؼب ضٌ -  1113

8413 

برلم       21191325عزوز راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ :  -  1114

8413 

    21191325نائب رئٌس مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ :  مصطفى كامل راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  -  1115

 8413برلم   

    21191325مصطفى كامل راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ :  -  1116

 8413برلم   

    21191325س مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ : عاطؾ عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌ -  1117

 8413برلم   

    21191325عاطؾ عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ :  -  1118

 8413برلم   

برلم       21191325تخطٌط والمتابعة ، تارٌخ : كامل راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لل -  1119

8413 

برلم       21191325كامل راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ :  -  1121

8413 

برلم       21191325كامل راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ :  -  1121

8413 

برلم       21191325كامل راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ :  -  1122

8413 

    21191325فتحً عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ :  -  1123

 8413 برلم  

    21191325فتحً عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ :  -  1124

 8413برلم   
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    21191325فتحً عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ :  -  1125

 8413برلم   

    21191325فتحً عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ :  -  1126

 8413برلم   

    21191325عاطؾ عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ :  -  1127

 8413برلم   

    21191325عاطؾ عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ :  -  1128

 8413برلم   

    21191325عبدالمنعم راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ :  -  1129

 8413برلم   

    21191325منعم راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ : عبدال -  1131

 8413برلم   

    21191325سعداوى راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ :  -  1131

 8413برلم   

    21191325حسٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ :  سعداوى راؼب ضٌؾ هللا -  1132

 8413برلم   

    21191325سعداوى راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ :  -  1133

 8413برلم   

    21191325مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للتخطٌط والمتابعة ، تارٌخ : سعداوى راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة  -  1134

 8413برلم   

عبد الرحمن سعداوي راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات  -  1135

 8413برلم       21191325الخارجٌة ، تارٌخ : 

ي راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات عبد الرحمن سعداو -  1136

 8413برلم       21191325الخارجٌة ، تارٌخ : 

عبد الرحمن سعداوي راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات  -  1137

 8413برلم       21191325الخارجٌة ، تارٌخ : 

عبد الرحمن سعداوي راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات  -  1138

 8413برلم       21191325الخارجٌة ، تارٌخ : 

عبدالمنعم راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات الخارجٌة ،  -  1139

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

عبدالمنعم راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات الخارجٌة ،  -  1141

 8413برلم       21191325: تارٌخ 

ٌاسر عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات  -  1141

 8413برلم       21191325الخارجٌة ، تارٌخ : 
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لمنتدب لشئون المشروعات ٌاسر عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو ا -  1142

 8413برلم       21191325الخارجٌة ، تارٌخ : 

عبد الكرٌم عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات  -  1143

 8413برلم       21191325الخارجٌة ، تارٌخ : 

ة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات عبد الكرٌم عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شرك -  1144

 8413برلم       21191325الخارجٌة ، تارٌخ : 

عبد الكرٌم عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات  -  1145

 8413برلم       21191325الخارجٌة ، تارٌخ : 

عبد الكرٌم عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات  -  1146

 8413برلم       21191325الخارجٌة ، تارٌخ : 

ٌاسر عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات  -  1147

 8413برلم       21191325جٌة ، تارٌخ : الخار

ٌاسر عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات  -  1148

 8413برلم       21191325الخارجٌة ، تارٌخ : 

لعضو المنتدب لشئون المشروعات الخارجٌة سامً عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وا -  1149

 8413برلم       21191325، تارٌخ : 

سامً عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات الخارجٌة  -  1151

 8413برلم       21191325، تارٌخ : 

مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات سلٌمان سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة  -  1151

 8413برلم       21191325الخارجٌة ، تارٌخ : 

سلٌمان سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات  -  1152

 8413برلم       21191325الخارجٌة ، تارٌخ : 

سلٌمان سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات  -  1153

 8413برلم       21191325الخارجٌة ، تارٌخ : 

سلٌمان سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات  -  1154

 8413برلم       21191325رٌخ : الخارجٌة ، تا

رزق راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات الخارجٌة ،  -  1155

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

الخارجٌة ،  رزق راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات -  1156

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

رزق راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات الخارجٌة ،  -  1157

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

شئون المشروعات الخارجٌة ، رزق راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ل -  1158

 8413برلم       21191325تارٌخ : 
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سامً عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات الخارجٌة  -  1159

 8413برلم       21191325، تارٌخ : 

مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات الخارجٌة سامً عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس  -  1161

 8413برلم       21191325، تارٌخ : 

مصطفى كامل راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات  -  1161

 8413برلم       21191325الخارجٌة ، تارٌخ : 

هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات  مصطفى كامل راؼب ضٌؾ -  1162

 8413برلم       21191325الخارجٌة ، تارٌخ : 

شعبان عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  والعضو المنتدب لشئون  -  1163

 8413برلم       21191325المشروعات الخارجٌة ، تارٌخ : 

شعبان عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  والعضو المنتدب لشئون  -  1164

 8413برلم       21191325المشروعات الخارجٌة ، تارٌخ : 

تدب لشئون شعبان عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  والعضو المن -  1165

 8413برلم       21191325المشروعات الخارجٌة ، تارٌخ : 

شعبان عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  والعضو المنتدب لشئون  -  1166

 8413برلم       21191325المشروعات الخارجٌة ، تارٌخ : 

عزوز راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات الخارجٌة ،  -  1167

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

عزوز راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات الخارجٌة ،  -  1168

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

عزوز راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات الخارجٌة ،  -  1169

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

ة ، عزوز راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات الخارجٌ -  1171

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

مصطفى كامل راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات  -  1171

 8413برلم       21191325الخارجٌة ، تارٌخ : 

لمنتدب لشئون المشروعات مصطفى كامل راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو ا -  1172

 8413برلم       21191325الخارجٌة ، تارٌخ : 

عاطؾ عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات  -  1173

 8413برلم       21191325الخارجٌة ، تارٌخ : 

ة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات عاطؾ عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شرك -  1174

 8413برلم       21191325الخارجٌة ، تارٌخ : 

كامل راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات الخارجٌة ،  -  1175

 8413برلم       21191325تارٌخ : 
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اؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات الخارجٌة ، كامل ر -  1176

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

كامل راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات الخارجٌة ،  -  1177

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

كامل راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات الخارجٌة ،  -  1178

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

فتحً عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات  -  1179

 8413برلم       21191325رٌخ : الخارجٌة ، تا

فتحً عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات  -  1181

 8413برلم       21191325الخارجٌة ، تارٌخ : 

ضو المنتدب لشئون المشروعات فتحً عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والع -  1181

 8413برلم       21191325الخارجٌة ، تارٌخ : 

فتحً عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات  -  1182

 8413برلم       21191325الخارجٌة ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات  عاطؾ عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  -  1183

 8413برلم       21191325الخارجٌة ، تارٌخ : 

عاطؾ عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات  -  1184

 8413برلم       21191325الخارجٌة ، تارٌخ : 

عبدالمنعم راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات الخارجٌة ،  -  1185

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

عبدالمنعم راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات الخارجٌة ،  -  1186

 8413برلم       21191325خ : تارٌ

سعداوى راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات  -  1187

 8413برلم       21191325الخارجٌة ، تارٌخ : 

لشئون المشروعات  سعداوى راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  1188

 8413برلم       21191325الخارجٌة ، تارٌخ : 

سعداوى راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات  -  1189

 8413برلم       21191325الخارجٌة ، تارٌخ : 

رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المشروعات  سعداوى راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  نائب -  1191

 8413برلم       21191325الخارجٌة ، تارٌخ : 

عبد الرحمن سعداوي راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات  -  1191

 8413برلم       21191325والمراجعة المالٌة ، تارٌخ : 

د الرحمن سعداوي راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات عب -  1192

 8413برلم       21191325والمراجعة المالٌة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 255 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عبد الرحمن سعداوي راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات  -  1193

 8413برلم       21191325المالٌة ، تارٌخ : والمراجعة 

عبد الرحمن سعداوي راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات  -  1194

 8413برلم       21191325والمراجعة المالٌة ، تارٌخ : 

ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة المالٌة عبدالمنعم راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  1195

 8413برلم       21191325، تارٌخ : 

عبدالمنعم راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة المالٌة  -  1196

 8413برلم       21191325، تارٌخ : 

ٌاسر عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة  -  1197

 8413برلم       21191325المالٌة ، تارٌخ : 

راجعة ٌاسر عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والم -  1198

 8413برلم       21191325المالٌة ، تارٌخ : 

عبد الكرٌم عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة  -  1199

 8413برلم       21191325المالٌة ، تارٌخ : 

رئٌس مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة  عبد الكرٌم عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب -  1211

 8413برلم       21191325المالٌة ، تارٌخ : 

عبد الكرٌم عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة  -  1211

 8413برلم       21191325المالٌة ، تارٌخ : 

عبد الكرٌم عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة  -  1212

 8413برلم       21191325المالٌة ، تارٌخ : 

ٌاسر عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة  -  1213

 8413برلم       21191325مالٌة ، تارٌخ : ال

ٌاسر عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة  -  1214

 8413برلم       21191325المالٌة ، تارٌخ : 

رة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة سامً عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادا -  1215

 8413برلم       21191325المالٌة ، تارٌخ : 

سامً عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة  -  1216

 8413برلم       21191325المالٌة ، تارٌخ : 

ٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة سلٌمان سعداوى راؼب ض -  1217

 8413برلم       21191325المالٌة ، تارٌخ : 

سلٌمان سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة  -  1218

 8413برلم       21191325المالٌة ، تارٌخ : 

سلٌمان سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة  -  1219

 8413برلم       21191325المالٌة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 256 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

المعدات والمراجعة سلٌمان سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع  -  1211

 8413برلم       21191325المالٌة ، تارٌخ : 

رزق راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة المالٌة ،  -  1211

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

رة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة المالٌة ، رزق راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادا -  1212

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

رزق راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة المالٌة ،  -  1213

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

ة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة المالٌة ، رزق راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شرك -  1214

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

سامً عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة  -  1215

 8413برلم       21191325المالٌة ، تارٌخ : 

سامً عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة  -  1216

 8413برلم       21191325المالٌة ، تارٌخ : 

مصطفى كامل راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة  -  1217

 8413برلم       21191325ارٌخ : المالٌة ، ت

مصطفى كامل راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة  -  1218

 8413برلم       21191325المالٌة ، تارٌخ : 

و عضو منتدب لمطاع المعدات  شعبان عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  -  1219

 8413برلم       21191325والمراجعة المالٌة ، تارٌخ : 

شعبان عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  و عضو منتدب لمطاع المعدات  -  1221

 8413برلم       21191325والمراجعة المالٌة ، تارٌخ : 

اؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  و عضو منتدب لمطاع المعدات شعبان عزوز ر -  1221

 8413برلم       21191325والمراجعة المالٌة ، تارٌخ : 

شعبان عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  و عضو منتدب لمطاع المعدات  -  1222

 8413برلم       21191325لٌة ، تارٌخ : والمراجعة الما

عزوز راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة المالٌة ،  -  1223

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

طاع المعدات والمراجعة المالٌة ، عزوز راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و عضو منتدب لم -  1224

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

عزوز راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة المالٌة ،  -  1225

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

عزوز راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة المالٌة ،  -  1226

 8413برلم       21191325تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 257 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مصطفى كامل راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة  -  1227

 8413برلم       21191325تارٌخ : المالٌة ، 

مصطفى كامل راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة  -  1228

 8413برلم       21191325المالٌة ، تارٌخ : 

ضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة عاطؾ عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و ع -  1229

 8413برلم       21191325المالٌة ، تارٌخ : 

عاطؾ عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة  -  1231

 8413برلم       21191325المالٌة ، تارٌخ : 

ٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة المالٌة ، كامل راؼب ضٌؾ هللا حس -  1231

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

كامل راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة المالٌة ،  -  1232

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

كامل راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة المالٌة ،  -  1233

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

كامل راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة المالٌة ،  -  1234

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

فتحً عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة  -  1235

 8413برلم       21191325المالٌة ، تارٌخ : 

لمطاع المعدات والمراجعة  فتحً عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و عضو منتدب -  1236

 8413برلم       21191325المالٌة ، تارٌخ : 

فتحً عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة  -  1237

 8413برلم       21191325المالٌة ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة   فتحً عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا -  1238

 8413برلم       21191325المالٌة ، تارٌخ : 

عاطؾ عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة  -  1239

 8413رلم   ب    21191325المالٌة ، تارٌخ : 

عاطؾ عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة  -  1241

 8413برلم       21191325المالٌة ، تارٌخ : 

والمراجعة المالٌة عبدالمنعم راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات  -  1241

 8413برلم       21191325، تارٌخ : 

عبدالمنعم راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة المالٌة  -  1242

 8413برلم       21191325، تارٌخ : 

جلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة سعداوى راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس م -  1243

 8413برلم       21191325المالٌة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 258 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

سعداوى راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة  -  1244

 8413برلم       21191325المالٌة ، تارٌخ : 

ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة  سعداوى راؼب -  1245

 8413برلم       21191325المالٌة ، تارٌخ : 

سعداوى راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و عضو منتدب لمطاع المعدات والمراجعة  -  1246

 8413برلم       21191325المالٌة ، تارٌخ : 

عبد الرحمن سعداوي راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ،  -  1247

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

شئون التنفٌذٌة ، عبد الرحمن سعداوي راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لل -  1248

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

عبد الرحمن سعداوي راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ،  -  1249

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

جلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، عبد الرحمن سعداوي راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس م -  1251

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

عبدالمنعم راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ :  -  1251

 8413برلم       21191325

همة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ : عبدالمنعم راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مسا -  1252

 8413برلم       21191325

ٌاسر عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ :  -  1253

 8413برلم       21191325

ٌاسر عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ :  -  1254

 8413برلم       21191325

عبد الكرٌم عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ  -  1255

 8413برلم       21191325: 

عبد الكرٌم عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ  -  1256

 8413برلم       21191325: 

ئون التنفٌذٌة ، تارٌخ عبد الكرٌم عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للش -  1257

 8413برلم       21191325: 

عبد الكرٌم عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ  -  1258

 8413برلم       21191325: 

دارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ : ٌاسر عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ا -  1259

 8413برلم       21191325

ٌاسر عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ :  -  1261

 8413برلم       21191325



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 259 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ :   سامً عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة -  1261

 8413برلم       21191325

سامً عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ :  -  1262

 8413برلم       21191325

  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ : سلٌمان سعداوى راؼب ضٌؾ هللا -  1263

 8413برلم       21191325

سلٌمان سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ :  -  1264

 8413برلم       21191325

ان سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ : سلٌم -  1265

 8413برلم       21191325

سلٌمان سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ :  -  1266

 8413   برلم    21191325

رزق راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ :  -  1267

 8413برلم       21191325

رزق راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ :  -  1268

 8413 برلم      21191325

رزق راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ :  -  1269

 8413برلم       21191325

رزق راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ :  -  1271

 8413برلم       21191325

سامً عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ :  -  1271

 8413برلم       21191325

سامً عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ :  -  1272

 8413برلم       21191325

مصطفى كامل راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ :  -  1273

 8413برلم       21191325

رٌخ : مصطفى كامل راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تا -  1274

 8413برلم       21191325

شعبان عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  والعضو المنتدب للشئون  -  1275

 8413برلم       21191325التنفٌذٌة ، تارٌخ : 

لعضو المنتدب للشئون شعبان عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  وا -  1276

 8413برلم       21191325التنفٌذٌة ، تارٌخ : 

شعبان عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  والعضو المنتدب للشئون  -  1277

 8413برلم       21191325التنفٌذٌة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 260 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  والعضو المنتدب للشئون شعبان عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة   -  1278

 8413برلم       21191325التنفٌذٌة ، تارٌخ : 

عزوز راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ :  -  1279

 8413برلم       21191325

ٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ : عزوز راؼب ضٌؾ هللا حس -  1281

 8413برلم       21191325

عزوز راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ :  -  1281

 8413برلم       21191325

حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ : عزوز راؼب ضٌؾ هللا  -  1282

 8413برلم       21191325

مصطفى كامل راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ :  -  1283

 8413برلم       21191325

مصطفى كامل راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ :  -  1284

 8413برلم       21191325

عاطؾ عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ  -  1285

 8413برلم       21191325: 

عاطؾ عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ  -  1286

 8413برلم       21191325: 

ارٌخ : كامل راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، ت -  1287

 8413برلم       21191325

كامل راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ :  -  1288

 8413برلم       21191325

ارٌخ : كامل راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، ت -  1289

 8413برلم       21191325

كامل راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ :  -  1291

 8413برلم       21191325

لتنفٌذٌة ، تارٌخ : فتحً عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون ا -  1291

 8413برلم       21191325

فتحً عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ :  -  1292

 8413برلم       21191325

والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ :  فتحً عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  -  1293

 8413برلم       21191325

فتحً عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ :  -  1294

 8413برلم       21191325



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 261 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ عاطؾ عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهم -  1295

 8413برلم       21191325: 

عاطؾ عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ  -  1296

 8413برلم       21191325: 

ؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ : عبدالمنعم راؼب ضٌ -  1297

 8413برلم       21191325

عبدالمنعم راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ :  -  1298

 8413برلم       21191325

راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ : سعداوى  -  1299

 8413برلم       21191325

سعداوى راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ :  -  1311

 8413برلم       21191325

سعداوى راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ :  -  1311

 8413برلم       21191325

سعداوى راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون التنفٌذٌة ، تارٌخ :  -  1312

 8413برلم       21191325

عبد الرحمن سعداوي راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة  -  1313

 8413برلم       21191325واالدارٌة ، تارٌخ : 

ب للشئون المالٌة عبد الرحمن سعداوي راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتد -  1314

 8413برلم       21191325واالدارٌة ، تارٌخ : 

عبد الرحمن سعداوي راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة  -  1315

 8413برلم       21191325واالدارٌة ، تارٌخ : 

مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة  عبد الرحمن سعداوي راؼب ضٌؾ هللا  شركة -  1316

 8413برلم       21191325واالدارٌة ، تارٌخ : 

عبدالمنعم راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ، تارٌخ  -  1317

 8413برلم       21191325: 

دالمنعم راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ، تارٌخ عب -  1318

 8413برلم       21191325: 

ٌاسر عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ،  -  1319

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

ٌاسر عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ،  -  1311

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

تدب للشئون المالٌة واالدارٌة عبد الكرٌم عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المن -  1311

 8413برلم       21191325، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 262 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عبد الكرٌم عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة  -  1312

 8413برلم       21191325، تارٌخ : 

عبد الكرٌم عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة  -  1313

 8413برلم       21191325، تارٌخ : 

دارٌة عبد الكرٌم عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واال -  1314

 8413برلم       21191325، تارٌخ : 

ٌاسر عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ،  -  1315

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

دارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ، ٌاسر عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ا -  1316

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

سامً عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ،  -  1317

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

ركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ، سامً عزوز راؼب ضٌؾ هللا  ش -  1318

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

سلٌمان سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ،  -  1319

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

سلٌمان سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ،  -  1321

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

، سلٌمان سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة  -  1321

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

سلٌمان سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ،  -  1322

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

للشئون المالٌة واالدارٌة ، تارٌخ : رزق راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  1323

 8413برلم       21191325

رزق راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ، تارٌخ :  -  1324

 8413برلم       21191325

العضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ، تارٌخ : رزق راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و -  1325

 8413برلم       21191325

رزق راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ، تارٌخ :  -  1326

 8413برلم       21191325

ئب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ، سامً عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نا -  1327

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

سامً عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ،  -  1328

 8413برلم       21191325تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 263 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

اؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ، مصطفى كامل ر -  1329

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

مصطفى كامل راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ،  -  1331

 8413لم   بر    21191325تارٌخ : 

شعبان عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  والعضو المنتدب للشئون المالٌة  -  1331

 8413برلم       21191325واالدارٌة ، تارٌخ : 

للشئون المالٌة  شعبان عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  والعضو المنتدب -  1332

 8413برلم       21191325واالدارٌة ، تارٌخ : 

شعبان عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  والعضو المنتدب للشئون المالٌة  -  1333

 8413برلم       21191325واالدارٌة ، تارٌخ : 

مة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  والعضو المنتدب للشئون المالٌة شعبان عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساه -  1334

 8413برلم       21191325واالدارٌة ، تارٌخ : 

عزوز راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ، تارٌخ :  -  1335

 8413برلم       21191325

زوز راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ، تارٌخ : ع -  1336

 8413برلم       21191325

عزوز راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ، تارٌخ :  -  1337

 8413م   برل    21191325

عزوز راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ، تارٌخ :  -  1338

 8413برلم       21191325

 مصطفى كامل راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ، -  1339

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

مصطفى كامل راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ،  -  1341

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

عاطؾ عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة  -  1341

 8413برلم       21191325، تارٌخ : 

دارٌة عاطؾ عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واال -  1342

 8413برلم       21191325، تارٌخ : 

كامل راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ، تارٌخ :  -  1343

 8413برلم       21191325

ئون المالٌة واالدارٌة ، تارٌخ : كامل راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب للش -  1344

 8413برلم       21191325

كامل راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ، تارٌخ :  -  1345

 8413برلم       21191325



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 264 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ، تارٌخ : كامل راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وا -  1346

 8413برلم       21191325

فتحً عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ،  -  1347

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ، فتحً عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا -  1348

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

فتحً عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ،  -  1349

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

فتحً عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ،  -  1351

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

واالدارٌة عاطؾ عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة  -  1351

 8413برلم       21191325، تارٌخ : 

عاطؾ عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة  -  1352

 8413برلم       21191325، تارٌخ : 

ة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ، تارٌخ عبدالمنعم راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادار -  1353

 8413برلم       21191325: 

عبدالمنعم راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ، تارٌخ  -  1354

 8413برلم       21191325: 

ة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ، سعداوى راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شرك -  1355

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

سعداوى راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ،  -  1356

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

سعداوى راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ،  -  1357

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

سعداوى راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ،  -  1358

 8413برلم       21191325: تارٌخ 

عبد الرحمن سعداوي راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ  -  1359

 8413برلم       21191325: 

رجٌة و المتابعه ، تارٌخ عبد الرحمن سعداوي راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للمعامبلت الخا -  1361

 8413برلم       21191325: 

عبد الرحمن سعداوي راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ  -  1361

 8413برلم       21191325: 

لس ادارة  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ عبد الرحمن سعداوي راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مج -  1362

 8413برلم       21191325: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 265 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عبدالمنعم راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ :  -  1363

 8413برلم       21191325

عضو مجلس ادارة  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ : عبدالمنعم راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة   -  1364

 8413برلم       21191325

ٌاسر عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ :  -  1365

 8413برلم       21191325

شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ :  ٌاسر عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  -  1366

 8413برلم       21191325

عبد الكرٌم عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ :  -  1367

 8413برلم       21191325

عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ :  عبد الكرٌم -  1368

 8413برلم       21191325

عبد الكرٌم عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ :  -  1369

 8413برلم       21191325

عبد الكرٌم عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ :  -  1371

 8413برلم       21191325

ٌاسر عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ :  -  1371

 8413برلم       21191325

ٌاسر عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ :  -  1372

 8413برلم       21191325

سامً عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ :  -  1373

 8413برلم       21191325

خ : سامً عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌ -  1374

 8413برلم       21191325

سلٌمان سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ :  -  1375

 8413برلم       21191325

المتابعه ، تارٌخ :  سلٌمان سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للمعامبلت الخارجٌة و -  1376

 8413برلم       21191325

سلٌمان سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ :  -  1377

 8413برلم       21191325

امبلت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ : سلٌمان سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للمع -  1378

 8413برلم       21191325

رزق راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ :  -  1379

 8413برلم       21191325



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 266 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ : رزق راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للمعامبلت  -  1381

 8413برلم       21191325

رزق راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ :  -  1381

 8413برلم       21191325

ٌة و المتابعه ، تارٌخ : رزق راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للمعامبلت الخارج -  1382

 8413برلم       21191325

سامً عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ :  -  1383

 8413برلم       21191325

ت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ : سامً عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للمعامبل -  1384

 8413برلم       21191325

مصطفى كامل راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ :  -  1385

 8413برلم       21191325

للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ :   مصطفى كامل راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة -  1386

 8413برلم       21191325

شعبان عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ،  -  1387

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، شعبان عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة   -  1388

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

شعبان عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ،  -  1389

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

ز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، شعبان عزو -  1391

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

عزوز راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ :  -  1391

 8413برلم       21191325

عزوز راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ :  -  1392

 8413برلم       21191325

عزوز راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ :  -  1393

 8413برلم       21191325

عزوز راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ :  -  1394

 8413برلم       21191325

مصطفى كامل راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ :  -  1395

 8413برلم       21191325

مصطفى كامل راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ :  -  1396

 8413برلم       21191325



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 267 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عاطؾ عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ :  -  1397

 8413برلم       21191325

عاطؾ عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ :  -  1398

 8413برلم       21191325

كامل راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ :  -  1399

 8413برلم       21191325

كامل راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ :  -  1411

 8413برلم       21191325

كامل راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ :  -  1411

 8413برلم       21191325

كامل راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ :  -  1412

 8413برلم       21191325

فتحً عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ :  -  1413

 8413برلم       21191325

فتحً عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ :  -  1414

 8413برلم       21191325

فتحً عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ :  -  1415
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تارٌخ : فتحً عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ،  -  1416

 8413برلم       21191325

عاطؾ عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ :  -  1417

 8413برلم       21191325

خارجٌة و المتابعه ، تارٌخ : عاطؾ عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للمعامبلت ال -  1418

 8413برلم       21191325

عبدالمنعم راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ :  -  1419

 8413برلم       21191325
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 268 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

رئٌس مجلس ادارة  للمعامبلت الخارجٌة و المتابعه ، تارٌخ :  سعداوى راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  نائب -  1414
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عبد الرحمن سعداوي راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب والمدٌر التنفٌذي ،  -  1415

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

ٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب والمدٌر التنفٌذي ، عبد الرحمن سعداوي راؼب ض -  1416

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

عبد الرحمن سعداوي راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب والمدٌر التنفٌذي ،  -  1417
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عبد الرحمن سعداوي راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب والمدٌر التنفٌذي ،  -  1418
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 269 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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التنفٌذي ، تارٌخ  عاطؾ عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب والمدٌر -  1453

 8413برلم       21191325: 

عاطؾ عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب والمدٌر التنفٌذي ، تارٌخ  -  1454

 8413برلم       21191325: 

نتدب والمدٌر التنفٌذي ، تارٌخ : كامل راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو الم -  1455

 8413برلم       21191325

كامل راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب والمدٌر التنفٌذي ، تارٌخ :  -  1456

 8413برلم       21191325

كامل راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب والمدٌر التنفٌذي ، تارٌخ :  -  1457

 8413برلم       21191325

كامل راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب والمدٌر التنفٌذي ، تارٌخ :  -  1458

 8413برلم       21191325

فتحً عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب والمدٌر التنفٌذي ، تارٌخ :  -  1459

 8413برلم       21191325

فتحً عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب والمدٌر التنفٌذي ، تارٌخ :  -  1461

 8413برلم       21191325

فتحً عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب والمدٌر التنفٌذي ، تارٌخ :  -  1461

 8413برلم       21191325

مدٌر التنفٌذي ، تارٌخ : فتحً عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب وال -  1462

 8413برلم       21191325

عاطؾ عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب والمدٌر التنفٌذي ، تارٌخ  -  1463

 8413برلم       21191325: 

دارة  والعضو المنتدب والمدٌر التنفٌذي ، تارٌخ عاطؾ عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ا -  1464

 8413برلم       21191325: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 271 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عبدالمنعم راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب والمدٌر التنفٌذي ، تارٌخ :  -  1465

 8413برلم       21191325

عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب والمدٌر التنفٌذي ، تارٌخ : عبدالمنعم راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة   -  1466

 8413برلم       21191325

سعداوى راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب والمدٌر التنفٌذي ، تارٌخ :  -  1467

 8413برلم       21191325

ة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب والمدٌر التنفٌذي ، تارٌخ : سعداوى راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شرك -  1468

 8413برلم       21191325

سعداوى راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب والمدٌر التنفٌذي ، تارٌخ :  -  1469

 8413برلم       21191325

ؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب والمدٌر التنفٌذي ، تارٌخ : سعداوى راؼب ضٌ -  1471

 8413برلم       21191325

عبد الرحمن سعداوي راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ، تارٌخ  -  1471

 8413برلم       21191325: 

عبد الرحمن سعداوي راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ، تارٌخ  -  1472

 8413برلم       21191325: 

عبد الرحمن سعداوي راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ، تارٌخ  -  1473

 8413برلم       21191325: 

عبد الرحمن سعداوي راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ، تارٌخ  -  1474

 8413برلم       21191325: 

عبدالمنعم راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ، تارٌخ :  -  1475

 8413برلم       21191325

عبدالمنعم راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ، تارٌخ :  -  1476

 8413برلم       21191325

ٌخ : ٌاسر عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ، تار -  1477

 8413برلم       21191325

ٌاسر عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ، تارٌخ :  -  1478

 8413برلم       21191325

ون النمل ، تارٌخ : عبد الكرٌم عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئ -  1479

 8413برلم       21191325

عبد الكرٌم عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ، تارٌخ :  -  1481

 8413برلم       21191325

ضو المنتدب لشئون النمل ، تارٌخ : عبد الكرٌم عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والع -  1481

 8413برلم       21191325



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 272 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عبد الكرٌم عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ، تارٌخ :  -  1482

 8413برلم       21191325

لس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ، تارٌخ : ٌاسر عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مج -  1483

 8413برلم       21191325

ٌاسر عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ، تارٌخ :  -  1484

 8413برلم       21191325

رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ، تارٌخ :  سامً عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب -  1485

 8413برلم       21191325

سامً عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ، تارٌخ :  -  1486

 8413برلم       21191325

سلٌمان سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ، تارٌخ :  -  1487

 8413برلم       21191325

سلٌمان سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ، تارٌخ :  -  1488

 8413لم   بر    21191325

سلٌمان سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ، تارٌخ :  -  1489

 8413برلم       21191325

سلٌمان سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ، تارٌخ :  -  1491

 8413برلم       21191325

    21191325رزق راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ، تارٌخ :  -  1491

 8413برلم   

    21191325رزق راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ، تارٌخ :  -  1492

 8413   برلم

    21191325رزق راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ، تارٌخ :  -  1493

 8413برلم   

    21191325رزق راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ، تارٌخ :  -  1494

 8413برلم   

سامً عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ، تارٌخ :  -  1495

 8413برلم       21191325

سامً عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ، تارٌخ :  -  1496

 8413برلم       21191325

مصطفى كامل راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ، تارٌخ :  -  1497

 8413برلم       21191325

مصطفى كامل راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ، تارٌخ :  -  1498

 8413برلم       21191325



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 273 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شعبان عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  والعضو المنتدب لشئون النمل ،  -  1499

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

شعبان عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  والعضو المنتدب لشئون النمل ،  -  1511

 8413برلم       21191325: تارٌخ 

شعبان عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  والعضو المنتدب لشئون النمل ،  -  1511

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

تدب لشئون النمل ، شعبان عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  والعضو المن -  1512

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

عزوز راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ، تارٌخ :  -  1513

 8413برلم       21191325

ن النمل ، تارٌخ : عزوز راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئو -  1514

 8413برلم       21191325

عزوز راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ، تارٌخ :  -  1515

 8413برلم       21191325

، تارٌخ : عزوز راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل  -  1516

 8413برلم       21191325

مصطفى كامل راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ، تارٌخ :  -  1517

 8413برلم       21191325

نمل ، تارٌخ : مصطفى كامل راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون ال -  1518

 8413برلم       21191325

عاطؾ عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ، تارٌخ :  -  1519

 8413برلم       21191325

منتدب لشئون النمل ، تارٌخ : عاطؾ عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو ال -  1511

 8413برلم       21191325

    21191325كامل راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ، تارٌخ :  -  1511

 8413برلم   

    21191325ن النمل ، تارٌخ : كامل راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئو -  1512

 8413برلم   

    21191325كامل راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ، تارٌخ :  -  1513

 8413برلم   

    21191325تارٌخ : كامل راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ،  -  1514

 8413برلم   

فتحً عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ، تارٌخ :  -  1515

 8413برلم       21191325



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 274 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

فتحً عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ، تارٌخ :  -  1516

 8413برلم       21191325

فتحً عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ، تارٌخ :  -  1517

 8413برلم       21191325

فتحً عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ، تارٌخ :  -  1518

 8413برلم       21191325

خ : عاطؾ عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ، تارٌ -  1519

 8413برلم       21191325

عاطؾ عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ، تارٌخ :  -  1521

 8413برلم       21191325

، تارٌخ :  عبدالمنعم راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل -  1521

 8413برلم       21191325

عبدالمنعم راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ، تارٌخ :  -  1522

 8413برلم       21191325

نمل ، تارٌخ : سعداوى راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون ال -  1523

 8413برلم       21191325

سعداوى راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ، تارٌخ :  -  1524

 8413برلم       21191325

ئون النمل ، تارٌخ : سعداوى راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لش -  1525

 8413برلم       21191325

سعداوى راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون النمل ، تارٌخ :  -  1526

 8413برلم       21191325

المخازن والمشترٌات ، تارٌخ :  عبد الرحمن سعداوي راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لشئون -  1527

 8413برلم       21191325

عبد الرحمن سعداوي راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ :  -  1528

 8413برلم       21191325

س ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ : عبد الرحمن سعداوي راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجل -  1529

 8413برلم       21191325

عبد الرحمن سعداوي راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ :  -  1531

 8413برلم       21191325

و مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ : عبدالمنعم راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عض -  1531

 8413برلم       21191325

عبدالمنعم راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ :  -  1532

 8413برلم       21191325
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رئٌس مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ : ٌاسر عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب  -  1533

 8413برلم       21191325

ٌاسر عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ :  -  1534

 8413برلم       21191325

همة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ : عبد الكرٌم عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مسا -  1535

 8413برلم       21191325

عبد الكرٌم عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ :  -  1536

 8413برلم       21191325

شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ :   عبد الكرٌم عزوز راؼب ضٌؾ هللا -  1537

 8413برلم       21191325

عبد الكرٌم عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ :  -  1538

 8413برلم       21191325

ب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ : ٌاسر عبد المنعم راؼ -  1539

 8413برلم       21191325

ٌاسر عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ :  -  1541

 8413برلم       21191325

راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ :  سامً عزوز -  1541

 8413برلم       21191325

سامً عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ :  -  1542

 8413برلم       21191325

وى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ : سلٌمان سعدا -  1543

 8413برلم       21191325

سلٌمان سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ :  -  1544

 8413برلم       21191325

سلٌمان سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ :  -  1545

 8413برلم       21191325

سلٌمان سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ :  -  1546

 8413 برلم      21191325

    21191325رزق راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ :  -  1547

 8413برلم   

    21191325رزق راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ :  -  1548

 8413برلم   

    21191325ق راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ : رز -  1549

 8413برلم   
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    21191325رزق راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ :  -  1551

 8413برلم   

هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ :  سامً عزوز راؼب ضٌؾ -  1551

 8413برلم       21191325

سامً عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ :  -  1552

 8413برلم       21191325

هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ : مصطفى كامل راؼب ضٌؾ  -  1553

 8413برلم       21191325

مصطفى كامل راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ :  -  1554

 8413برلم       21191325

هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  لشئون المخازن والمشترٌات ، شعبان عزوز راؼب ضٌؾ  -  1555

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

شعبان عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  لشئون المخازن والمشترٌات ،  -  1556

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

شعبان عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  لشئون المخازن والمشترٌات ،  -  1557

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

شعبان عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  لشئون المخازن والمشترٌات ،  -  1558

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

    21191325عزوز راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ :  -  1559

 8413برلم   

    21191325عزوز راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ :  -  1561

 8413برلم   

    21191325عزوز راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ :  -  1561

 8413برلم   

    21191325عزوز راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ :  -  1562

 8413برلم   

ى كامل راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ : مصطف -  1563

 8413برلم       21191325

مصطفى كامل راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ :  -  1564

 8413برلم       21191325

عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ :  عاطؾ -  1565

 8413برلم       21191325

عاطؾ عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ :  -  1566

 8413برلم       21191325
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    21191325كامل راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ :  -  1567

 8413برلم   

    21191325كامل راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ :  -  1568

 8413برلم   

    21191325ب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ : كامل راؼ -  1569

 8413برلم   

    21191325كامل راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ :  -  1571

 8413برلم   

ٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ : فتحً عبد المنعم راؼب ض -  1571

 8413برلم       21191325

فتحً عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ :  -  1572

 8413برلم       21191325

فتحً عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ :  -  1573

 8413برلم       21191325

فتحً عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ :  -  1574

 8413لم   بر    21191325

عاطؾ عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ :  -  1575

 8413برلم       21191325

عاطؾ عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ :  -  1576

 8413برلم       21191325

عبدالمنعم راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ :  -  1577

 8413برلم       21191325

عبدالمنعم راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ :  -  1578

 8413برلم       21191325

سعداوى راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ :  -  1579

 8413برلم       21191325

سعداوى راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ :  -  1581

 8413برلم       21191325

سعداوى راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ :  -  1581

 8413برلم       21191325

سعداوى راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لشئون المخازن والمشترٌات ، تارٌخ :  -  1582

 8413برلم       21191325

عبد الرحمن سعداوي راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر  -  1583

 8413برلم       21191325والكسارات ، تارٌخ : 
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تدب لشئون المحاجر عبد الرحمن سعداوي راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المن -  1584

 8413برلم       21191325والكسارات ، تارٌخ : 

عبد الرحمن سعداوي راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر  -  1585

 8413برلم       21191325والكسارات ، تارٌخ : 

مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر  عبد الرحمن سعداوي راؼب ضٌؾ هللا  شركة -  1586

 8413برلم       21191325والكسارات ، تارٌخ : 

عبدالمنعم راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر والكسارات ،  -  1587

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

لمنعم راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر والكسارات ، عبدا -  1588

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

ٌاسر عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر  -  1589

 8413برلم       21191325والكسارات ، تارٌخ : 

ٌاسر عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر  -  1591

 8413برلم       21191325والكسارات ، تارٌخ : 

شئون المحاجر عبد الكرٌم عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ل -  1591

 8413برلم       21191325والكسارات ، تارٌخ : 

عبد الكرٌم عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر  -  1592

 8413برلم       21191325والكسارات ، تارٌخ : 

نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر عبد الكرٌم عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة   -  1593

 8413برلم       21191325والكسارات ، تارٌخ : 

عبد الكرٌم عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر  -  1594

 8413برلم       21191325والكسارات ، تارٌخ : 

بد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر ٌاسر ع -  1595

 8413برلم       21191325والكسارات ، تارٌخ : 

ٌاسر عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر  -  1596

 8413برلم       21191325والكسارات ، تارٌخ : 

سامً عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر والكسارات ،  -  1597

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

محاجر والكسارات ، سامً عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون ال -  1598

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

سلٌمان سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر  -  1599

 8413برلم       21191325والكسارات ، تارٌخ : 

جلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر سلٌمان سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس م -  1611

 8413برلم       21191325والكسارات ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 279 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

سلٌمان سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر  -  1611

 8413برلم       21191325والكسارات ، تارٌخ : 

سلٌمان سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر  -  1612

 8413برلم       21191325والكسارات ، تارٌخ : 

رزق راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر والكسارات ، تارٌخ  -  1613

 8413برلم       21191325: 

رزق راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر والكسارات ، تارٌخ  -  1614

 8413برلم       21191325: 

، تارٌخ  رزق راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر والكسارات -  1615

 8413برلم       21191325: 

رزق راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر والكسارات ، تارٌخ  -  1616

 8413برلم       21191325: 

ن المحاجر والكسارات ، سامً عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئو -  1617

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

سامً عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر والكسارات ،  -  1618

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر والكسارات  مصطفى كامل راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس -  1619

 8413برلم       21191325، تارٌخ : 

مصطفى كامل راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر والكسارات  -  1611

 8413برلم       21191325، تارٌخ : 

شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  والعضو المنتدب لشئون  شعبان عزوز راؼب ضٌؾ هللا  -  1611

 8413برلم       21191325المحاجر والكسارات ، تارٌخ : 

شعبان عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  والعضو المنتدب لشئون  -  1612

 8413برلم       21191325المحاجر والكسارات ، تارٌخ : 

شعبان عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  والعضو المنتدب لشئون  -  1613

 8413برلم       21191325المحاجر والكسارات ، تارٌخ : 

نتدب لشئون شعبان عزوز راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  والعضو الم -  1614

 8413برلم       21191325المحاجر والكسارات ، تارٌخ : 

عزوز راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر والكسارات ،  -  1615

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

دارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر والكسارات ، عزوز راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ا -  1616

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

عزوز راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر والكسارات ،  -  1617

 8413برلم       21191325تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 280 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

همة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر والكسارات ، عزوز راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مسا -  1618

 8413برلم       21191325تارٌخ : 

مصطفى كامل راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر والكسارات  -  1619

 8413برلم       21191325، تارٌخ : 

راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر والكسارات مصطفى كامل  -  1621

 8413برلم       21191325، تارٌخ : 

عاطؾ عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر  -  1621

 8413برلم       21191325والكسارات ، تارٌخ : 

عاطؾ عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر  -  1622

 8413برلم       21191325والكسارات ، تارٌخ : 

سارات ، تارٌخ كامل راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر والك -  1623

 8413برلم       21191325: 

كامل راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر والكسارات ، تارٌخ  -  1624

 8413برلم       21191325: 

ن المحاجر والكسارات ، تارٌخ كامل راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئو -  1625

 8413برلم       21191325: 

كامل راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر والكسارات ، تارٌخ  -  1626

 8413برلم       21191325: 

ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر فتحً عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس  -  1627

 8413برلم       21191325والكسارات ، تارٌخ : 

فتحً عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر  -  1628

 8413برلم       21191325والكسارات ، تارٌخ : 

ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر فتحً عبد المنعم راؼب  -  1629

 8413برلم       21191325والكسارات ، تارٌخ : 

فتحً عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر  -  1631

 8413م   برل    21191325والكسارات ، تارٌخ : 

عاطؾ عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر  -  1631

 8413برلم       21191325والكسارات ، تارٌخ : 

عاطؾ عبد المنعم راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر  -  1632

 8413برلم       21191325والكسارات ، تارٌخ : 

عبدالمنعم راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر والكسارات ،  -  1633

 8413برلم       21191325ارٌخ : ت

عبدالمنعم راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر والكسارات ،  -  1634

 8413برلم       21191325تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 281 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لشئون المحاجر والكسارات سعداوى راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  1635

 8413برلم       21191325، تارٌخ : 

سعداوى راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر والكسارات  -  1636

 8413برلم       21191325، تارٌخ : 

ٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر والكسارات سعداوى راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  نائب رئ -  1637

 8413برلم       21191325، تارٌخ : 

سعداوى راؼب ضٌؾ هللا حسٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشئون المحاجر والكسارات  -  1638

 8413برلم       21191325، تارٌخ : 

االسكندرٌة  - 915طرٌك الحرٌة لوران الدور التاسع شمة رلم  696بة  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  وفاء حسن على محٌل -  1639

 146992برلم       21191325، تارٌخ : 

رامً حسٌن خضري على البٌومً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌكون ل "رئٌس مجلس االدارة" مجتمعا مع  -  1641

و المنتدب" مجتمعٌن الحك فى التولٌع عن الشركة امام البنون بما فى ذلن حك الصرؾ "نائب  رئٌس مجلس االدارة والعض

والسحب وكذلن حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع  وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود 

وذلن كله باسم الشركة ولهم حك التولٌع باسم الشركة والمشارطات بجمٌع انواعها التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل 

برلم       21191325على كافة المعامبلت امام كل الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وكافة مإسسات الدولة كما ، تارٌخ : 

12712 

ات الشهر العمارى رامً حسٌن خضري على البٌومً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لهم الحك والتولٌع على طلب -  1641

بالمؤمورٌات المختصة وتعدٌلها والتنازل عنها و تحرٌرها وعمل امتداد لها وتمدٌدها وتمدٌم االوراق والمستندات وااللتماسات 

وسحبها فٌكون لرئٌس مجلس االدارة فمط  تمثٌل الشركة امام المضاء فى فض المنازاعات الخاصة بالشركة ولهم الحك فى توكٌل 

 ل او بعض مما ذكر. الؽٌر فى ك

اما فٌما ٌتعلك بالصلح واالنكار وااللرار باالبراء والتنازل وابرام عمود التسهٌبلت البنكٌة وحك كفالة الؽٌر باسم الشركة و حك 

 12712برلم       21191325التولٌع على التصرفات فى اصول ، تارٌخ : 

س مجلس ادارة  الشركة الثابتة والمنمولة كالبٌع والرهن باسم رامً حسٌن خضري على البٌومً  شركة مساهمة  رئٌ -  1642

الشركة ولصالح اؼراضها فٌكون بموافمة مجلس االدارة باالؼلبٌة المطلمة وكل ذلن باسم الشركة ولصالح اؼراضها ، تارٌخ : 

 12712برلم       21191325

ن حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة نجبلء حسن ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكو -  1643

للشرٌكة المتضامنة السٌد / نجبلء حسن إبراهٌم دمحم )منفردة ( و لها فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة و التعامل باسمها 

خاص و لها حك التولٌع علً عمود البٌع و مع جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع األعمال العام و ال

الشراء و الرهن و  المعاوضة للعمارات و المنموالت و ؼٌرها باسم الشركة  ة ألؼراض الشركة أمام الشهر العماري , و التولٌع 

 7936برلم       21191325علً عمود التسهٌبلت االئتمانٌة و الرهن ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و المرض و أي نوع من المعامبلت المالٌة مع البنون و   نجبلء حسن ابراهٌم دمحم -  1644

 المصارؾ و الهٌئات المالٌة كالسحب و اإلٌداع . 

    21191325ثانٌا : الموافمة باإلجماع علً أن تبمً بالً بنود عمد الشركة والتً لم ٌشملها التعدٌل كما هً بدون تعدٌل. ، تارٌخ : 

 7936برلم   

 12618برلم       21191326دمحم جبلل منسً الصحفً  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع   ، تارٌخ :  -  1645

 -شارع عبد اللطٌؾ النشار )االفراح سابما ( لوران  4ٌوسؾ عطا ٌوسؾ نصار  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الكائن ب  -  1646

 8743  برلم     21191326االسكندرٌة ، تارٌخ : -الرمل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 282 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شارع عبد اللطٌؾ النشار )االفراح  4طارق منٌر عبد العزٌز العجٌزى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الكائن ب  -  1647

 8743برلم       21191326االسكندرٌة ، تارٌخ : -الرمل  -سابما ( لوران 

لبرمجٌات لتكنولوجٌا المعلومات ٌوسؾ عطا ٌوسؾ نصار  شركة مساهمة  مدٌر فرع  )ممثبل عن شركه بٌت ا -  1648

(PROFIT  : 8743برلم       21191326، تارٌخ 

طارق منٌر عبد العزٌز العجٌزى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )ممثبل عن شركه بٌت البرمجٌات لتكنولوجٌا  -  1649

 8743برلم       21191326، تارٌخ :  PROFITالمعلومات )

 هلل علً دمحم أحمد فتح -  1651

حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌكون لرئٌس مجلس االدارة السٌد / على دمحم أحمد فتح هللا حسن ، نائب رئٌس مجلس  

االدارة السٌد / دمحم أحمد دمحم أحمد  فتح هللا ) منفردٌن ( الحك فى التعامل بإسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات 

و المطاع العام ولطاع االعمال العام و المطاع الخاص بكافة أشكالهم ، وكذلن التعامل مع جمٌع البنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

والمصارؾ بكافة أنواع المعامبلت كالسحب واالٌداع واالفراج عن رأس مال الشركة المصدر وفتح وؼلك الحسابات بكافة أنواعها ) 

 12697برلم       21191326اعتمادات ، تارٌخ :  -ودائع  -حسابات جارٌة 

 علً دمحم أحمد فتح هلل -  1651

خطابات ضمان ( ،و كذلن اجراء كافة العمود والمعامبلت الداخلة ضمن ؼرض  -حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   

تعٌٌن و عزل  الشركة وابرام العمود والمشاركات و الصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل ولهما الحك فى

مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم . أما فٌما ٌتعلك بتولٌع الشٌكات أمام البنون ، وشراء األصول التى تدخل 

رئٌس مجلس االدارة ،أو السٌد / دمحم أحمد  -ضمن ؼرض الشركة فٌكون حك التولٌع لكل من  السٌد / على دمحم أحمد فتح هللا حسن 

 12697برلم       21191326نائب رئٌس مجلس االدارة ، تارٌخ :  -تح هللا دمحم أحمد ف

 علً دمحم أحمد فتح هلل -  1652

عضو مجلس االدارة ) منفردٌن (. أما  -حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ، أو السٌد / عصام على مسعد أحمد فتح هللا  

أو جزء منها فٌكون حك التولٌع ) لشخصٌن مجتمعٌن ( من السٌد / على دمحم  فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى أصول الشركة بالبٌع كلها

نائب رئٌس مجلس االدارة ، السٌد / عصام على  -رئٌس مجلس االدارة ، السٌد / دمحم أحمد دمحم أحمد فتح هللا  -أحمد فتح هللا حسن 

الرهن فٌكون حك التولٌع لكل من السٌد / على دمحم أحمد  عضو مجلس االدارة. أما فٌما ٌتعلك بااللتراض أو -مسعد أحمد فتح هللا 

 12697برلم       21191326رئٌس ، تارٌخ :  -فتح هللا حسن 

 علً دمحم أحمد فتح هلل -  1653

نائب رئٌس مجلس االدارة ،و  -حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مجلس االدارة ،و السٌد / دمحم أحمد دمحم أحمد فتح هللا  

عضو مجلس االدارة             ) مجتمعٌن (. ولكل منهم الحك فى تفوٌض وتوكٌل الؽٌر  -لسٌد / عصام على مسعد أحمد فتح هللا ا

 12697برلم       21191326فى كل أو بعض مما ذكر. ، تارٌخ : 

 5عمرو دمحم دمحم عبد الفتاح السمادونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعاده تشكٌل مجلس االدارة مكون من  -  1654

 5295برلم       21191326اعضاء ، تارٌخ : 

اعضاء ، تارٌخ :  5وائل دمحم سامح طه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعاده تشكٌل مجلس االدارة مكون من  -  1655

 5295برلم       21191326

اعضاء ، تارٌخ :  5اٌمان دمحم لطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعاده تشكٌل مجلس االدارة مكون من  -  1656

 5295برلم       21191326

عضاء ، ا 5احمد فتحى عبد البالى المرٌعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعاده تشكٌل مجلس االدارة مكون من  -  1657

 5295برلم       21191326تارٌخ : 
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اعضاء ،  5دمحم احمد دمحم ابراهٌم الؽرٌانى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعاده تشكٌل مجلس االدارة مكون من  -  1658

 5295برلم       21191326تارٌخ : 

موافمه على تجدٌد مجلس االداره لمده ثبلث احمد ٌسرى احمد نور الدٌن حلمى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  )ال -  1659

 2468برلم       21191326سنوات بنفس الصبلحٌات كما هو مسجل بالسجل التجارى ( ، تارٌخ : 

احمد خالد جابر عوض  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تحدٌد اختصاصاته وتعدٌل اختصاصات السٌد / احمد  -  1661

ل الشركة فى عبللتها مع الؽٌر و لهم فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة و التعامل بإسمها خالد جابر عوض لتصبح تمثٌ

فٌما عدا ما احتفظ به صراحة فى عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة و لهم إجراء كافة العمود و المعامبلت 

و ولؾ و عزل وكبلء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و أجورهم و مكافآتهم و لبض الداخلة ضمن ؼرض الشركة و على األخص تعٌٌن 

 143762برلم       21191326و دفع كافة المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات ، تارٌخ : 

اختصاصات السٌد /  دمحم خالد جابر عوض احمد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تحدٌد اختصاصاته وتعدٌل -  1661

احمد خالد جابر عوض لتصبح تمثٌل الشركة فى عبللتها مع الؽٌر و لهم فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة و التعامل 

بإسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة فى عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة و لهم إجراء كافة العمود و 

امبلت الداخلة ضمن ؼرض الشركة و على األخص تعٌٌن و ولؾ و عزل وكبلء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و أجورهم و المع

 143762برلم       21191326مكافآتهم و لبض و دفع كافة المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات ، تارٌخ : 

ضو مجلس ادارة  تحدٌد اختصاصاته وتعدٌل اختصاصات السٌد / احمد مصطفى خالد جابر عوض  شركة مساهمة  ع -  1662

خالد جابر عوض لتصبح تمثٌل الشركة فى عبللتها مع الؽٌر و لهم فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة و التعامل بإسمها 

العامة و لهم إجراء كافة العمود و المعامبلت فٌما عدا ما احتفظ به صراحة فى عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة 

الداخلة ضمن ؼرض الشركة و على األخص تعٌٌن و ولؾ و عزل وكبلء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و أجورهم و مكافآتهم و لبض 

 143762برلم       21191326و دفع كافة المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات ، تارٌخ : 

احمد خالد جابر عوض  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اإلذنٌة التجارٌة و إبرام جمٌع العمود و المشارطات و  -  1663

الصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باآلجل و لهم حك شراء جمٌع المواد و المهمات و البضائع و المنموالت و اإللراض 

بكافة أنواعها من البنون و كافة المعامبلت البنكٌة و المشترٌات و المبادالت و بٌع المحبلت بطرٌك االعتمادات ، و المروض 

التجارٌة و العمارات و الرهون و كذلن االشتران فى المإسسات األخرى و تولٌع الشٌكات و كافة األوراق التجارٌة و السحب و 

 143762برلم       21191326، تارٌخ : اإلٌداع من البنون وجمٌع المصالح الحكومٌه وتمثٌل الشركه 

دمحم خالد جابر عوض احمد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اإلذنٌة التجارٌة و إبرام جمٌع العمود و المشارطات  -  1664

لمنموالت و و الصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باآلجل و لهم حك شراء جمٌع المواد و المهمات و البضائع و ا

اإللراض بطرٌك االعتمادات ، و المروض بكافة أنواعها من البنون و كافة المعامبلت البنكٌة و المشترٌات و المبادالت و بٌع 

المحبلت التجارٌة و العمارات و الرهون و كذلن االشتران فى المإسسات األخرى و تولٌع الشٌكات و كافة األوراق التجارٌة و 

 143762برلم       21191326من البنون وجمٌع المصالح الحكومٌه وتمثٌل الشركه ، تارٌخ : السحب و اإلٌداع 

مصطفى خالد جابر عوض  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اإلذنٌة التجارٌة و إبرام جمٌع العمود و المشارطات و  -  1665

ء جمٌع المواد و المهمات و البضائع و المنموالت و اإللراض الصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باآلجل و لهم حك شرا

بطرٌك االعتمادات ، و المروض بكافة أنواعها من البنون و كافة المعامبلت البنكٌة و المشترٌات و المبادالت و بٌع المحبلت 

ة األوراق التجارٌة و السحب و التجارٌة و العمارات و الرهون و كذلن االشتران فى المإسسات األخرى و تولٌع الشٌكات و كاف

 143762برلم       21191326اإلٌداع من البنون وجمٌع المصالح الحكومٌه وتمثٌل الشركه ، تارٌخ : 

احمد خالد جابر عوض  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  امام مصلحه الشهر العمارى والهٌئات والوزارات وله  -  1666

    21191326المحامٌن واعضاء مجلس االداره فى كل او جزء مما سبك وذلن مجتمعٌن . ، تارٌخ :  الحك فى تفوٌض المحاسبٌن و

 143762برلم   

دمحم خالد جابر عوض احمد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  امام مصلحه الشهر العمارى والهٌئات والوزارات  -  1667

ضاء مجلس االداره فى كل او جزء مما سبك وذلن مجتمعٌن . ، تارٌخ : وله الحك فى تفوٌض المحاسبٌن و المحامٌن واع

 143762برلم       21191326
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مصطفى خالد جابر عوض  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  امام مصلحه الشهر العمارى والهٌئات والوزارات وله  -  1668

    21191326او جزء مما سبك وذلن مجتمعٌن . ، تارٌخ : الحك فى تفوٌض المحاسبٌن و المحامٌن واعضاء مجلس االداره فى كل 

 143762برلم   

حسام وفا عبد المجٌد وفا  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة فى عبللتها مع الؽٌر ولهم منفردٌن أو  -  1669

عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو مجتمعٌن فى هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فى ما 

 الئحته التنفٌذٌة للجمعٌه العامة.

وللمدٌرٌن منفردٌن أو مجتمعٌن الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

امل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التع

 3736برلم       21191326على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

حسام وفا عبد المجٌد وفا  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة فى عبللتها مع الؽٌر ولهم منفردٌن أو  -  1671

الدارة الشركة والتعامل باسمها فى ما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو مجتمعٌن فى هذا الصدد أوسع السلطات 

 الئحته التنفٌذٌة للجمعٌه العامة.

وللمدٌرٌن منفردٌن أو مجتمعٌن الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

لمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع والمطاع العام ولطاع االعمال وا

 3736برلم       21191326على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

 هشام وفا عبدالمجٌد وفا  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة فى عبللتها مع الؽٌر ولهم منفردٌن أو -  1671

مجتمعٌن فى هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فى ما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو 

 الئحته التنفٌذٌة للجمعٌه العامة.

ومٌة وللمدٌرٌن منفردٌن أو مجتمعٌن الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحك

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع 

 3736برلم       21191326على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

فى عبللتها مع الؽٌر ولهم منفردٌن أو هشام وفا عبدالمجٌد وفا  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة  -  1672

مجتمعٌن فى هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فى ما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو 

 الئحته التنفٌذٌة للجمعٌه العامة.

أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وللمدٌرٌن منفردٌن أو مجتمعٌن الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها 

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع 

 3736برلم       21191326على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

ودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة فى عبللتها مع الؽٌر ولهم منفردٌن أو حازم وفا عبد المجٌد وفا  ذات مسئولٌة محد -  1673

مجتمعٌن فى هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فى ما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو 

 الئحته التنفٌذٌة للجمعٌه العامة.

فى التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وللمدٌرٌن منفردٌن أو مجتمعٌن الحك 

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع 

 3736برلم       21191326على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

وفا عبد المجٌد وفا  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة فى عبللتها مع الؽٌر ولهم منفردٌن أو  حازم -  1674

مجتمعٌن فى هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فى ما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو 

 .الئحته التنفٌذٌة للجمعٌه العامة
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وللمدٌرٌن منفردٌن أو مجتمعٌن الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع 

 3736برلم       21191326على الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

حسام وفا عبد المجٌد وفا  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك  -  1675

االلتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن أؼراضها وكذلن لهمحك التولٌع 

الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة على عمود 

ولصالحها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع 

 3736برلم       21191326التجارٌة وابرام كافة العمود ، تارٌخ : وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة و

حسام وفا عبد المجٌد وفا  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك  -  1676

أؼراضها وكذلن لهمحك التولٌع  االلتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن

على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة 

ولصالحها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع 

 3736برلم       21191326وٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود ، تارٌخ : وتح

هشام وفا عبدالمجٌد وفا  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك  -  1677

االلتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن أؼراضها وكذلن لهمحك التولٌع 

ل الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة على عمود الشراء والبٌع والرهن الصو

ولصالحها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع 

 3736برلم       21191326ود ، تارٌخ : وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العم

هشام وفا عبدالمجٌد وفا  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك  -  1678

ٌع االلتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن أؼراضها وكذلن لهمحك التول

على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة 

ولصالحها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع 

 3736برلم       21191326ات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود ، تارٌخ : وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السند

حازم وفا عبد المجٌد وفا  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك  -  1679

الشركة وضمن أؼراضها وكذلن لهمحك التولٌع  االلتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم

على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة 

ػ وتولٌع ولصالحها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ولهم حك لبض ودفع المبال

 3736برلم       21191326وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود ، تارٌخ : 

حازم وفا عبد المجٌد وفا  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك  -  1681

ل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن أؼراضها وكذلن لهمحك التولٌع االلتراض والرهن وكافة صور التعام

على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة 

تباتهم وأجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع ولصالحها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مر

 3736برلم       21191326وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود ، تارٌخ : 

ركة بالنمد حسام وفا عبد المجٌد وفا  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الش -  1681

 3736برلم       21191326أو باالجل ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر. ، تارٌخ : 

حسام وفا عبد المجٌد وفا  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد  -  1682

 3736برلم       21191326ؽٌر فى كل أو بعض ماذكر. ، تارٌخ : أو باالجل ولهم حك توكٌل أو تفوٌض ال

هشام وفا عبدالمجٌد وفا  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو  -  1683

 3736رلم   ب    21191326باالجل ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر. ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 286 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

هشام وفا عبدالمجٌد وفا  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو  -  1684

 3736برلم       21191326باالجل ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر. ، تارٌخ : 

مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد  حازم وفا عبد المجٌد وفا  ذات -  1685

 3736برلم       21191326أو باالجل ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر. ، تارٌخ : 

التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد  حازم وفا عبد المجٌد وفا  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  والمشارطات والصفمات -  1686

 3736برلم       21191326أو باالجل ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر. ، تارٌخ : 

 3خالد علً احمد دمحم منصور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة لمدة  -  1687

 945برلم       21191326الفترة السابمة ، تارٌخ :  سنوات تبدأ من  انتهاء

 11295برلم       21191327لمٌاء عبد البله احمد عجٌلة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1688

برلم       21191327دمحم فهمى فهمى عبد المجٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :  -  1689

11295 

 11295برلم       21191327احمد فهمى فهمى عبد المجٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1691

 11295برلم       21191327ربٌع حمدته السٌد احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1691

 11295برلم       21191327لس ادارة   ، تارٌخ : عبلء دمحم احمد عبد العزٌز  شركة مساهمة  عضو مج -  1692

امل عبد الكرٌم دمحم عبد الواحد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدال من السٌد / بدر عنتر موسى ، تارٌخ :  -  1693

 119983برلم       21191327

ن السٌد / بدر عنتر موسى ، تارٌخ : امل عبد الكرٌم دمحم عبد الواحد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدال م -  1694

 119983برلم       21191327

امل عبد الكرٌم دمحم عبد الواحد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدال من السٌد / بدر عنتر موسى ، تارٌخ :  -  1695

 119983برلم       21191327

ادارة  بدال من السٌد / بدر عنتر موسى ، تارٌخ : ابو الفتوح دمحم االمٌن الطوٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  1696

 119983برلم       21191327

ابو الفتوح دمحم االمٌن الطوٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدال من السٌد / بدر عنتر موسى ، تارٌخ :  -  1697

 119983برلم       21191327

ة  عضو مجلس ادارة  بدال من السٌد / بدر عنتر موسى ، تارٌخ : ابو الفتوح دمحم االمٌن الطوٌل  شركة مساهم -  1698

 119983برلم       21191327

امل عبد الكرٌم دمحم عبد الواحد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدال من السٌدة /عبلة ٌوسؾ عبدهللا ، تارٌخ :  -  1699

 119983برلم       21191327

الواحد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدال من السٌدة /عبلة ٌوسؾ عبدهللا ، تارٌخ : امل عبد الكرٌم دمحم عبد  -  1711

 119983برلم       21191327

امل عبد الكرٌم دمحم عبد الواحد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدال من السٌدة /عبلة ٌوسؾ عبدهللا ، تارٌخ :  -  1711

 119983برلم       21191327
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 287 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

و الفتوح دمحم االمٌن الطوٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدال من السٌدة /عبلة ٌوسؾ عبدهللا ، تارٌخ : اب -  1712

 119983برلم       21191327

ابو الفتوح دمحم االمٌن الطوٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدال من السٌدة /عبلة ٌوسؾ عبدهللا ، تارٌخ :  -  1713

 119983   برلم    21191327

ابو الفتوح دمحم االمٌن الطوٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدال من السٌدة /عبلة ٌوسؾ عبدهللا ، تارٌخ :  -  1714

 119983برلم       21191327

تى : عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح شرٌؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مجلس االدارة + تحدٌد صبلحٌات كبل -  1715

نائب رئٌس مجلس االدارة -ان للسٌد/ عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح شرٌؾ رئٌس مجلس االدارة والسٌد / خالد عبد الفتاح دمحم شرٌؾ 

نائب رئٌس مجلس االدارة مجتمعٌن او منفردٌن كافة السلطات والصبلحٌات الدارة الشركة  -والسٌد/ عمرو عبد الفتاح دمحم  شرٌؾ

عنها امام كافة الجهات ا لحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمصالح المختلفة وشراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع  والتولٌع بنٌابة

 5545برلم       21191327والمنموالت والسٌارات والعمارات والتولٌع امام البنون ، تارٌخ : 

خالد دمحمدمحم خالد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجدٌد مجلس االدارة + تحدٌد صبلحٌات كبلتى : ان للسٌد/ عبد الفتاح دمحم  -  1716

نائب رئٌس مجلس االدارة والسٌد/ عمرو عبد الفتاح -عبد الفتاح شرٌؾ رئٌس مجلس االدارة والسٌد / خالد عبد الفتاح دمحم شرٌؾ 

ٌس مجلس االدارة مجتمعٌن او منفردٌن كافة السلطات والصبلحٌات الدارة الشركة والتولٌع بنٌابة عنها امام نائب رئ -دمحم  شرٌؾ

كافة الجهات ا لحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمصالح المختلفة وشراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والسٌارات 

 5545برلم       21191327والعمارات والتولٌع امام البنون ، تارٌخ : 

احمد عبدهللا حمٌده  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجدٌد مجلس االدارة + تحدٌد صبلحٌات كبلتى : ان للسٌد/ عبد الفتاح دمحم  -  1717

فتاح نائب رئٌس مجلس االدارة والسٌد/ عمرو عبد ال-عبد الفتاح شرٌؾ رئٌس مجلس االدارة والسٌد / خالد عبد الفتاح دمحم شرٌؾ 

نائب رئٌس مجلس االدارة مجتمعٌن او منفردٌن كافة السلطات والصبلحٌات الدارة الشركة والتولٌع بنٌابة عنها امام  -دمحم  شرٌؾ

كافة الجهات ا لحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمصالح المختلفة وشراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والسٌارات 

 5545برلم       21191327ع امام البنون ، تارٌخ : والعمارات والتولٌ

عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح شرٌؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بكافة معامبلتها من سحب واٌداع وفتح الحسابات  -  1718

ٌع على كافة عمود والتولٌع على الشٌكات وحك االلتراض او الرهن لصالح البنون وتوكٌل البنون فى الرهن والحك فى التول

االلتراض والرهن بكافة انواعها لكافة اصول الشركة بما فٌها من ثابت او منمول وذلن للنفس او للؽٌر وامام كافة الجهات الحكومٌة 

والؽٌر حكومٌة الخاصة بذلن والحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر وذلن لصالح البنون او الؽٌر واالفراج عن راس المال المودع 

 5545برلم       21191327باسم الشركة والتولٌع على كافة العمود والمستندات امام الجهات ، تارٌخ :  لدٌسها

خالد دمحمدمحم خالد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  بكافة معامبلتها من سحب واٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات  -  1719

نون فى الرهن والحك فى التولٌع على كافة عمود االلتراض والرهن بكافة وحك االلتراض او الرهن لصالح البنون وتوكٌل الب

انواعها لكافة اصول الشركة بما فٌها من ثابت او منمول وذلن للنفس او للؽٌر وامام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة الخاصة 

عن راس المال المودع لدٌسها باسم الشركة والتولٌع  بذلن والحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر وذلن لصالح البنون او الؽٌر واالفراج

 5545برلم       21191327على كافة العمود والمستندات امام الجهات ، تارٌخ : 

احمد عبدهللا حمٌده  شركة مساهمة  مدٌر فرع  بكافة معامبلتها من سحب واٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات  -  1711

رهن لصالح البنون وتوكٌل البنون فى الرهن والحك فى التولٌع على كافة عمود االلتراض والرهن بكافة وحك االلتراض او ال

انواعها لكافة اصول الشركة بما فٌها من ثابت او منمول وذلن للنفس او للؽٌر وامام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة الخاصة 

لح البنون او الؽٌر واالفراج عن راس المال المودع لدٌسها باسم الشركة والتولٌع بذلن والحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر وذلن لصا

 5545برلم       21191327على كافة العمود والمستندات امام الجهات ، تارٌخ : 

رى ولهم عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح شرٌؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الحكومٌة والشهر العمارى والسجل التجا -  1711

 5545برلم       21191327حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 288 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

خالد دمحمدمحم خالد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الحكومٌة والشهر العمارى والسجل التجارى ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل  -  1712

 5545برلم       21191327او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 حمٌده  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الحكومٌة والشهر العمارى والسجل التجارى ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل احمد عبدهللا -  1713

 5545برلم       21191327او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح شرٌؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  فرع للشركة فى : مركز دمنهور بالطرٌك  -  1714

 5545برلم       21191327امام محطة لطار دنشال البحٌرة ، تارٌخ :  71راعى مصر االسكندرٌة الكٌلو الز

خالد دمحمدمحم خالد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  فرع للشركة فى : مركز دمنهور بالطرٌك الزراعى مصر االسكندرٌة الكٌلو  -  1715

 5545برلم       21191327امام محطة لطار دنشال البحٌرة ، تارٌخ :  71

احمد عبدهللا حمٌده  شركة مساهمة  مدٌر فرع  فرع للشركة فى : مركز دمنهور بالطرٌك الزراعى مصر االسكندرٌة  -  1716

 5545برلم       21191327امام محطة لطار دنشال البحٌرة ، تارٌخ :  71الكٌلو 

رئٌس مجلس ادارة  فرع للشركة فى الطرٌك الدولى الساحلى متفرع  عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح شرٌؾ  شركة مساهمة  -  1717

 5545برلم       21191327االسكندرٌة ، تارٌخ :  -لسم اول المنتزة  -45من شارع مصطفى كامل وشارع 

فى كامل خالد دمحمدمحم خالد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  فرع للشركة فى الطرٌك الدولى الساحلى متفرع من شارع مصط -  1718

 5545برلم       21191327االسكندرٌة ، تارٌخ :  -لسم اول المنتزة  -45وشارع 

احمد عبدهللا حمٌده  شركة مساهمة  مدٌر فرع  فرع للشركة فى الطرٌك الدولى الساحلى متفرع من شارع مصطفى كامل  -  1719

 5545لم   بر    21191327االسكندرٌة ، تارٌخ :  -لسم اول المنتزة  -45وشارع 

استماله ، تارٌخ -احمد صبلح احمد محمود ابو دنمل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  من ذوى خبرة    -  1721

 14154برلم       21191327: 

ٌخ استماله ، تار-احمد صبلح احمد محمود ابو دنمل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  من ذوى خبرة    -  1721

 14154برلم       21191327: 

استماله -جمال الدٌن عبد العزٌز دمحم الجوهرى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  من ذوى خبرة    -  1722

 14154برلم       21191327، تارٌخ : 

استماله -عضومنتدب  من ذوى خبرة   جمال الدٌن عبد العزٌز دمحم الجوهرى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة و -  1723

 14154برلم       21191327، تارٌخ : 

برلم       21191327استماله ، تارٌخ : -حسن إبراهٌم حسن مرسال شعبان  شركة مساهمة  مدٌر  من ذوى خبرة    -  1724

14154 

برلم       21191327ماله ، تارٌخ : است-حسن إبراهٌم حسن مرسال شعبان  شركة مساهمة  مدٌر  من ذوى خبرة    -  1725

14154 

احمد صبلح احمد محمود ابو دنمل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثبل للشركه العالمٌه لبلسمده  -  1726

ى أى منح رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب واألعضاء المنتدبٌن )منفردون( حك توكٌل الؽٌر ف .1-والمستلزمات الزراعٌه

 14154برلم       21191327من الصبلحٌات الممنوحة لسٌادتهم والواردة بالسجل التجارى ، تارٌخ : 

احمد صبلح احمد محمود ابو دنمل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثبل للشركه العالمٌه لبلسمده  -  1727

و المنتدب واألعضاء المنتدبٌن )منفردون( حك توكٌل الؽٌر فى أى منح رئٌس مجلس اإلدارة والعض .1-والمستلزمات الزراعٌه

 14154برلم       21191327من الصبلحٌات الممنوحة لسٌادتهم والواردة بالسجل التجارى ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 289 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لمٌه جمال الدٌن عبد العزٌز دمحم الجوهرى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  ممثبل للشركه العا -  1728

منح رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب واألعضاء المنتدبٌن )منفردون( حك توكٌل  .1-لبلسمده والمستلزمات الزراعٌه

 14154برلم       21191327الؽٌر فى أى من الصبلحٌات الممنوحة لسٌادتهم والواردة بالسجل التجارى ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  ممثبل للشركه العالمٌه   جمال الدٌن عبد العزٌز دمحم الجوهرى -  1729

منح رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب واألعضاء المنتدبٌن )منفردون( حك توكٌل  .1-لبلسمده والمستلزمات الزراعٌه

 14154برلم       21191327الؽٌر فى أى من الصبلحٌات الممنوحة لسٌادتهم والواردة بالسجل التجارى ، تارٌخ : 

منح  .1-حسن إبراهٌم حسن مرسال شعبان  شركة مساهمة  مدٌر  ممثبل للشركه العالمٌه لبلسمده والمستلزمات الزراعٌه -  1731

رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب واألعضاء المنتدبٌن )منفردون( حك توكٌل الؽٌر فى أى من الصبلحٌات الممنوحة لسٌادتهم 

 14154برلم       21191327دة بالسجل التجارى ، تارٌخ : والوار

منح  .1-حسن إبراهٌم حسن مرسال شعبان  شركة مساهمة  مدٌر  ممثبل للشركه العالمٌه لبلسمده والمستلزمات الزراعٌه -  1731

بلحٌات الممنوحة لسٌادتهم رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب واألعضاء المنتدبٌن )منفردون( حك توكٌل الؽٌر فى أى من الص

 14154برلم       21191327والواردة بالسجل التجارى ، تارٌخ : 

احمد صبلح احمد محمود ابو دنمل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  مسئوالً للشركة وله تمثٌل الشركة  -  1732

امة لئلستثمار والمناطك الحرة والسجل التجارى ومصلحة الضرائب أمام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وهٌئة المٌناء والهٌئة الع

واألحٌاء والمركز الذكى وإدارات المرور والهٌئة المومٌة للتؤمٌنات اإلجتماعٌة وشركات الكهرباء والمٌاه واإلتصاالت وجهاز مدٌنة 

 14154برلم       21191327برج العرب الجدٌدة وهٌئة التنمٌة الصناعٌة. ، تارٌخ : 

احمد صبلح احمد محمود ابو دنمل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  مسئوالً للشركة وله تمثٌل الشركة  -  1733

أمام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وهٌئة المٌناء والهٌئة العامة لئلستثمار والمناطك الحرة والسجل التجارى ومصلحة الضرائب 

وإدارات المرور والهٌئة المومٌة للتؤمٌنات اإلجتماعٌة وشركات الكهرباء والمٌاه واإلتصاالت وجهاز مدٌنة واألحٌاء والمركز الذكى 

 14154برلم       21191327برج العرب الجدٌدة وهٌئة التنمٌة الصناعٌة. ، تارٌخ : 

ضومنتدب  مسئوالً للشركة وله تمثٌل جمال الدٌن عبد العزٌز دمحم الجوهرى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وع -  1734

الشركة أمام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وهٌئة المٌناء والهٌئة العامة لئلستثمار والمناطك الحرة والسجل التجارى ومصلحة 

اه واإلتصاالت الضرائب واألحٌاء والمركز الذكى وإدارات المرور والهٌئة المومٌة للتؤمٌنات اإلجتماعٌة وشركات الكهرباء والمٌ

 14154برلم       21191327وجهاز مدٌنة برج العرب الجدٌدة وهٌئة التنمٌة الصناعٌة. ، تارٌخ : 

جمال الدٌن عبد العزٌز دمحم الجوهرى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  مسئوالً للشركة وله تمثٌل  -  1735

الشركة أمام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وهٌئة المٌناء والهٌئة العامة لئلستثمار والمناطك الحرة والسجل التجارى ومصلحة 

الذكى وإدارات المرور والهٌئة المومٌة للتؤمٌنات اإلجتماعٌة وشركات الكهرباء والمٌاه واإلتصاالت  الضرائب واألحٌاء والمركز

 14154برلم       21191327وجهاز مدٌنة برج العرب الجدٌدة وهٌئة التنمٌة الصناعٌة. ، تارٌخ : 

ه تمثٌل الشركة أمام الجهات الحكومٌة وؼٌر حسن إبراهٌم حسن مرسال شعبان  شركة مساهمة  مدٌر  مسئوالً للشركة ول -  1736

الحكومٌة وهٌئة المٌناء والهٌئة العامة لئلستثمار والمناطك الحرة والسجل التجارى ومصلحة الضرائب واألحٌاء والمركز الذكى 

برج العرب الجدٌدة وإدارات المرور والهٌئة المومٌة للتؤمٌنات اإلجتماعٌة وشركات الكهرباء والمٌاه واإلتصاالت وجهاز مدٌنة 

 14154برلم       21191327وهٌئة التنمٌة الصناعٌة. ، تارٌخ : 

حسن إبراهٌم حسن مرسال شعبان  شركة مساهمة  مدٌر  مسئوالً للشركة وله تمثٌل الشركة أمام الجهات الحكومٌة وؼٌر  -  1737

لسجل التجارى ومصلحة الضرائب واألحٌاء والمركز الذكى الحكومٌة وهٌئة المٌناء والهٌئة العامة لئلستثمار والمناطك الحرة وا

وإدارات المرور والهٌئة المومٌة للتؤمٌنات اإلجتماعٌة وشركات الكهرباء والمٌاه واإلتصاالت وجهاز مدٌنة برج العرب الجدٌدة 

 14154برلم       21191327وهٌئة التنمٌة الصناعٌة. ، تارٌخ : 

سنوات  3 بلبع  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدبد مدة عضوٌة مجلس االدارة لمدة دمحم احمد لطفى مرسى دمحم -  1738

 3352برلم       21191327لادمة مع االبماء على صبلحٌات المجلس كما هى لٌصبح التشكٌل السابك كما هو ، تارٌخ : 

 6411برلم       21191327تارٌخ : اٌمن منٌر امام جعٌصه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  الجٌزه ،  -  1739



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 290 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 6411برلم       21191327اٌمن منٌر امام جعٌصه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  الجٌزه ، تارٌخ :  -  1741

احمد محمود كٌبلنً محمود  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌران الشركة فً عبللتها مع الؽٌر و لهما منفردان او  -  1741

ان فً هذا الصدد اوسع السلطات فً ادارة الشركة و التعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او مجتمع

الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة و للمدارٌن منفردان او مجتمعان الحك فً التعامل باسم الشركة و ضمن اؼرضها امام جمٌع الجهات 

ة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌ

 11633برلم       21191327المصارؾ من سحب و اٌداع و فتح حسابات و ، تارٌخ : 

ها مع الؽٌر و لهما منفردان احمد مجدي امٌن مرزوق دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌران الشركة فً عبللت -  1742

او مجتمعان فً هذا الصدد اوسع السلطات فً ادارة الشركة و التعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون 

جمٌع  او الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة و للمدارٌن منفردان او مجتمعان الحك فً التعامل باسم الشركة و ضمن اؼرضها امام

الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 11633برلم       21191327و المصارؾ من سحب و اٌداع و فتح حسابات و ، تارٌخ : 

ٌر  االفراج عن راس المال و االلتراض و الرهن و بٌع اصول احمد محمود كٌبلنً محمود  ذات مسئولٌة محدودة  مد -  1743

الشركة و ممتكلتها العمارٌة و االراضً و السٌارات و المنموالت و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼرضها و لهما الحك فً تعٌن و 

لٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة عزل مستخدمً و وكبلء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و لهما حك لبض و دفع المبالػ و تو

السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل و لهما حك 

 11633برلم       21191327توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  االفراج عن راس المال و االلتراض و الرهن و بٌع اصول احمد مجدي امٌن مرزوق دمحم   -  1744

الشركة و ممتكلتها العمارٌة و االراضً و السٌارات و المنموالت و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼرضها و لهما الحك فً تعٌن و 

لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة عزل مستخدمً و وكبلء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و لهما حك 

السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل و لهما حك 

 11633برلم       21191327توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

برلم       21191327محمود عبد الكرٌم عبدهللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لبول االستمالة ، تارٌخ :  السٌد -  1745

11645 

 11645برلم       21191327اسبلم احمد دمحم سرور  شركة مساهمة  مدٌر مالى  لبول االستمالة ، تارٌخ :  -  1746

 11645برلم       21191327شركة مساهمة  مدٌر مالى  لبول االستمالة ، تارٌخ : احمد رمضان عبد الحمٌد ابو احمد   -  1747

السٌد محمود عبد الكرٌم عبدهللا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وله حك استبلم الشٌكات من جمٌع خزائن  -  1748

برلم       21191327جم ، تارٌخ :  511111الحكومٌة و الشركات و له حك التولٌع على الشٌكات و السحب من البنون حتى 

11645 

اسبلم احمد دمحم سرور  شركة مساهمة  مدٌر مالى  وله حك استبلم الشٌكات من جمٌع خزائن الحكومٌة و الشركات و له  -  1749

 11645برلم       21191327جم ، تارٌخ :  511111حك التولٌع على الشٌكات و السحب من البنون حتى 

حمد رمضان عبد الحمٌد ابو احمد  شركة مساهمة  مدٌر مالى  وله حك استبلم الشٌكات من جمٌع خزائن الحكومٌة و ا -  1751

 11645برلم       21191327جم ، تارٌخ :  511111الشركات و له حك التولٌع على الشٌكات و السحب من البنون حتى 

استماله ، تارٌخ : -نائب رئٌس مجلس ادارة  وادارى للشركة   السٌد محمود عبد الكرٌم عبدهللا  شركة مساهمة -  1751

 11645برلم       21191327

 11645برلم       21191327استماله ، تارٌخ : -اسبلم احمد دمحم سرور  شركة مساهمة  مدٌر مالى  وادارى للشركة  -  1752

برلم       21191327استماله ، تارٌخ : -وادارى للشركة   احمد رمضان عبد الحمٌد ابو احمد  شركة مساهمة  مدٌر مالى -  1753

11645 
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دمحم فاروق دمحم عبد المجٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة ثبلث سنوات ، تارٌخ :  -  1754

 1738برلم       21191328

برلم       21191328رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : تامر ٌسرى بهجت دمحم ابو السعد  شركة مساهمة  نائب  -  1755

3814 

 3814برلم       21191328شبل دمحم ابو العزم ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1756

تجدٌد عضوٌة السادة  -بٌٌر اوال سٌمنسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثبل عن شركة توكٌبلت باروٌل اٌه اس -  1757

 778برلم       21191331أعضاء مجلس اإلدارة للدورة المادمة ، تارٌخ : 

تجدٌد  -اورجان اندر سجوفٌل جوهانسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثبل عن شركة توكٌبلت باروٌل اٌه اس -  1758

 778برلم       21191331عضوٌة السادة أعضاء مجلس اإلدارة للدورة المادمة ، تارٌخ : 

تجدٌد عضوٌة  -عبٌر وائل صدٌك لهٌطه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثبل عن شركة توكٌبلت باروٌل اٌه اس -  1759

 778برلم       21191331السادة أعضاء مجلس اإلدارة للدورة المادمة ، تارٌخ : 

تجدٌد عضوٌة  -ة  ممثبل عن شركة توكٌبلت باروٌل اٌه اسسٌفن ارنى ٌوهانسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادار -  1761

 778برلم       21191331السادة أعضاء مجلس اإلدارة للدورة المادمة ، تارٌخ : 

تجدٌد  -ؼاده عوض ابراهٌم صالح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثبل عن شركة توكٌبلت باروٌل اٌه اس -  1761

 778برلم       21191331دارة للدورة المادمة ، تارٌخ : عضوٌة السادة أعضاء مجلس اإل

    21191331بٌٌر اوال سٌمنسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثبل لشركة توكٌبلت باروٌل اٌه اس ، تارٌخ :  -  1762

 778برلم   

ٌبلت باروٌل اٌه اس ، تارٌخ : اورجان اندر سجوفٌل جوهانسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثبل لشركة توك -  1763

 778برلم       21191331

عبٌر وائل صدٌك لهٌطه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثبل لشركة توكٌبلت باروٌل اٌه اس ، تارٌخ :  -  1764

 778برلم       21191331

    21191331سٌفن ارنى ٌوهانسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثبل لشركة توكٌبلت باروٌل اٌه اس ، تارٌخ :  -  1765

 778برلم   

ؼاده عوض ابراهٌم صالح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثبل لشركة توكٌبلت باروٌل اٌه اس ، تارٌخ :  -  1766

 778برلم       21191331

بٌٌر اوال سٌمنسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و عضو منتدب ممثبل عن شركة توكٌبلت باروٌل اٌه اس ، تارٌخ  -  1767

 778برلم       21191331: 

اورجان اندر سجوفٌل جوهانسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و عضو منتدب ممثبل عن شركة توكٌبلت باروٌل  -  1768

 778برلم       21191331اٌه اس ، تارٌخ : 

عبٌر وائل صدٌك لهٌطه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و عضو منتدب ممثبل عن شركة توكٌبلت باروٌل اٌه اس  -  1769

 778برلم       21191331، تارٌخ : 

ل اٌه اس ، سٌفن ارنى ٌوهانسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و عضو منتدب ممثبل عن شركة توكٌبلت باروٌ -  1771

 778برلم       21191331تارٌخ : 
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ؼاده عوض ابراهٌم صالح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و عضو منتدب ممثبل عن شركة توكٌبلت باروٌل اٌه  -  1771

 778برلم       21191331اس ، تارٌخ : 

مصرٌه لخدمات النمل والتجاره )اٌجٌترانس( بٌٌر اوال سٌمنسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثبل عن الشركه ال -  1772

 778برلم       21191331، تارٌخ : 

اورجان اندر سجوفٌل جوهانسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثبل عن الشركه المصرٌه لخدمات النمل والتجاره  -  1773

 778برلم       21191331)اٌجٌترانس( ، تارٌخ : 

طه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثبل عن الشركه المصرٌه لخدمات النمل والتجاره عبٌر وائل صدٌك لهٌ -  1774

 778برلم       21191331)اٌجٌترانس( ، تارٌخ : 

سٌفن ارنى ٌوهانسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثبل عن الشركه المصرٌه لخدمات النمل والتجاره  -  1775

 778برلم       21191331)اٌجٌترانس( ، تارٌخ : 

ؼاده عوض ابراهٌم صالح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثبل عن الشركه المصرٌه لخدمات النمل والتجاره  -  1776

 778برلم       21191331)اٌجٌترانس( ، تارٌخ : 

 اجو ابراهام توماس  شركة مساهمة  مدٌر عام  اعتماد كافة االختصاصات السابمة -  1777

 للسٌد المدٌر العام / اجو ابراهام توماس والواردة بالسجل التجاري مع اضافة انه لهالممنوحة 

 778برلم       21191331حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر من اختصاصات. ، تارٌخ : 

تاذ / دمحم أحمد رستم دمحم دمحم احمد رستم دمحم عبد السبلم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  زٌادة صبلحٌات مدٌر الشركة االس -  1778

 7824برلم       21191331عبداسبلم الشاذلً وذلن باضافة صبلحٌة إصدار واعتماد شهادات الخبرة ، تارٌخ : 

 1326برلم       21191331عمرو وجٌه دمحم عبد العظٌم عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1779

 1326برلم       21191331الزلٌطً  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  ناهد جاد مصطفً -  1781

برلم       21191331وجٌه دمحم عبد العظٌم عزب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  1781

1326 

 1326برلم       21191331لس ادارة  استماله ، تارٌخ : مها دمحم عبد العظٌم عزب  شركة مساهمة  عضو مج -  1782

 1326برلم       21191331دمحم وجٌه دمحم عبد العظٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1783

    21191331عمرو وجٌه دمحم عبد العظٌم عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1784

 1326برلم   

    21191331ناهد جاد مصطفً الزلٌطً  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  منتدب من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1785

 1326برلم   

وجٌه دمحم عبد العظٌم عزب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  منتدب من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1786

 1326برلم       21191331

برلم       21191331مها دمحم عبد العظٌم عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1787

1326 

برلم       21191331دمحم وجٌه دمحم عبد العظٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1788

1326 
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أعادة تشكٌل مجلس  -عمرو وجٌه دمحم عبد العظٌم عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة  -  1789

 تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر -السٌد/ وجٌه دمحم عبد العظٌم عزب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب:-االدارة 

الدارة والعضو المنتدب منفرد فً التولٌع علً عمود الشراء والبٌع للعمارات السٌد/وجٌه دمحم عبد العظٌم عزب رئٌس مجلس ا

والمنموالت والسٌارات واالالت وؼٌرها بؤسم الشركة والؼراضها امام الشهر العماري واثبات التارٌخ للعمود امام الشهر العماري 

 1326برلم       21191331الخاص ، تارٌخ : والتوثٌك والتولٌع امام الجهات الحكومٌه وؼٌرالحكومٌه والمطاع العام و

أعادة تشكٌل مجلس  -ناهد جاد مصطفً الزلٌطً  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة  -  1791

 تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر -السٌد/ وجٌه دمحم عبد العظٌم عزب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب:-االدارة 

س االدارة والعضو المنتدب منفرد فً التولٌع علً عمود الشراء والبٌع للعمارات السٌد/وجٌه دمحم عبد العظٌم عزب رئٌس مجل

والمنموالت والسٌارات واالالت وؼٌرها بؤسم الشركة والؼراضها امام الشهر العماري واثبات التارٌخ للعمود امام الشهر العماري 

 1326برلم       21191331م والخاص ، تارٌخ : والتوثٌك والتولٌع امام الجهات الحكومٌه وؼٌرالحكومٌه والمطاع العا

أعادة تشكٌل  -وجٌه دمحم عبد العظٌم عزب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد مدة مجلس االدارة  -  1791

 ضاء والؽٌر تمثٌل الشركة امام الم-السٌد/ وجٌه دمحم عبد العظٌم عزب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب:-مجلس االدارة 

السٌد/وجٌه دمحم عبد العظٌم عزب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفرد فً التولٌع علً عمود الشراء والبٌع للعمارات 

والمنموالت والسٌارات واالالت وؼٌرها بؤسم الشركة والؼراضها امام الشهر العماري واثبات التارٌخ للعمود امام الشهر العماري 

 1326برلم       21191331ولٌع امام الجهات الحكومٌه وؼٌرالحكومٌه والمطاع العام والخاص ، تارٌخ : والتوثٌك والت

-أعادة تشكٌل مجلس االدارة  -مها دمحم عبد العظٌم عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة  -  1792

 تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر -والعضو المنتدب: السٌد/ وجٌه دمحم عبد العظٌم عزب رئٌس مجلس االدارة

السٌد/وجٌه دمحم عبد العظٌم عزب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفرد فً التولٌع علً عمود الشراء والبٌع للعمارات 

لعمود امام الشهر العماري والمنموالت والسٌارات واالالت وؼٌرها بؤسم الشركة والؼراضها امام الشهر العماري واثبات التارٌخ ل

 1326برلم       21191331والتوثٌك والتولٌع امام الجهات الحكومٌه وؼٌرالحكومٌه والمطاع العام والخاص ، تارٌخ : 

-أعادة تشكٌل مجلس االدارة  -دمحم وجٌه دمحم عبد العظٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة  -  1793

 تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر -ٌه دمحم عبد العظٌم عزب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب:السٌد/ وج

السٌد/وجٌه دمحم عبد العظٌم عزب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفرد فً التولٌع علً عمود الشراء والبٌع للعمارات 

اضها امام الشهر العماري واثبات التارٌخ للعمود امام الشهر العماري والمنموالت والسٌارات واالالت وؼٌرها بؤسم الشركة والؼر

 1326برلم       21191331والتوثٌك والتولٌع امام الجهات الحكومٌه وؼٌرالحكومٌه والمطاع العام والخاص ، تارٌخ : 

سهٌبلت االئتمانٌه واي نوع من عمرو وجٌه دمحم عبد العظٌم عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والتولٌع علً الت -  1794

المعامبلت المالٌه مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌه كالسحب واالٌداع وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع علً الشٌكات وله توكٌل 

 الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر.

لٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن. ، ولمجلس االدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكبلء مفوضٌن وانٌخولهم اٌضا حك التو

 1326برلم       21191331تارٌخ : 

ناهد جاد مصطفً الزلٌطً  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والتولٌع علً التسهٌبلت االئتمانٌه واي نوع من  -  1795

ؼلك الحسابات والتولٌع علً الشٌكات وله توكٌل المعامبلت المالٌه مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌه كالسحب واالٌداع وفتح و

 الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر.

ولمجلس االدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكبلء مفوضٌن وانٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن. ، 

 1326برلم       21191331تارٌخ : 
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ة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  والتولٌع علً التسهٌبلت االئتمانٌه واي وجٌه دمحم عبد العظٌم عزب  شرك -  1796

نوع من المعامبلت المالٌه مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌه كالسحب واالٌداع وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع علً الشٌكات 

 وله توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر.

ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكبلء مفوضٌن وانٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن. ، ولمجلس االدارة الحك فً أن 

 1326برلم       21191331تارٌخ : 

مها دمحم عبد العظٌم عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والتولٌع علً التسهٌبلت االئتمانٌه واي نوع من  -  1797

والمصارؾ والهٌئات المالٌه كالسحب واالٌداع وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع علً الشٌكات وله توكٌل  المعامبلت المالٌه مع البنون

 الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر.

ولمجلس االدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكبلء مفوضٌن وانٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن. ، 

 1326برلم       21191331تارٌخ : 

دمحم وجٌه دمحم عبد العظٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والتولٌع علً التسهٌبلت االئتمانٌه واي نوع من المعامبلت  -  1798

المالٌه مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌه كالسحب واالٌداع وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع علً الشٌكات وله توكٌل الؽٌر فً 

 بعض ما ذكر.كل او 

 

ولمجلس االدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكبلء مفوضٌن وانٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن. ، 

 1326برلم       21191331تارٌخ : 

الؽٌر ولهم مجتمعٌن أو  طاهر دمحم سعٌد مبرون عبلم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عبللتها مع -  1799

 منفردٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها

فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة للسٌد / صبلح دمحم سعٌد مبرون  وللسٌد / 

 ( طاهر دمحم سعٌد مبرون عبلم ) مجتمعٌن او منفردٌن

 الحك فً شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والمشترٌات والمبادالت وااللتراض بطرٌك االعتمادات والمروض ؼٌر

 12338برلم       21191331المفتوح بها إعتمادات بالبنون ، والتعامل ، تارٌخ : 

ثل المدٌرون الشركة فً عبللتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن اٌمان جمال الدٌن على خبلؾ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌم -  1811

 أو منفردٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها

فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة للسٌد / صبلح دمحم سعٌد مبرون  وللسٌد / 

 مبرون عبلم ) مجتمعٌن او منفردٌن ( طاهر دمحم سعٌد

 الحك فً شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والمشترٌات والمبادالت وااللتراض بطرٌك االعتمادات والمروض ؼٌر

 12338برلم       21191331المفتوح بها إعتمادات بالبنون ، والتعامل ، تارٌخ : 

م  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عبللتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن صبلح دمحم سعٌد مبرون عبل -  1811

 أو منفردٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها

د مبرون  وللسٌد / فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة للسٌد / صبلح دمحم سعٌ

 طاهر دمحم سعٌد مبرون عبلم ) مجتمعٌن او منفردٌن (

 الحك فً شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والمشترٌات والمبادالت وااللتراض بطرٌك االعتمادات والمروض ؼٌر

 12338برلم       21191331المفتوح بها إعتمادات بالبنون ، والتعامل ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 295 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

طاهر دمحم سعٌد مبرون عبلم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والبنون  -  1812

 والمصارؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من

 لتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واإلفراج عن رأسمال الشركة ، وبٌع المحبلتالمعامبلت المالٌة كالسحب واإلٌداع وا

التجارٌة والعمارات والمنموالت والسٌارات والرهون وكذلن االشتران فً المإسسات األخرى وللمدٌرون ) مجتمعٌن او منفردٌن ( 

 إجراء

 تعٌٌن وولؾ كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود كافة العمود والمعامبلت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص

 12338برلم       21191331والمشارطات ، تارٌخ : 

اٌمان جمال الدٌن على خبلؾ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والبنون  -  1813

 والمصارؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من

 امبلت المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واإلفراج عن رأسمال الشركة ، وبٌع المحبلتالمع

التجارٌة والعمارات والمنموالت والسٌارات والرهون وكذلن االشتران فً المإسسات األخرى وللمدٌرون ) مجتمعٌن او منفردٌن ( 

 إجراء

 لداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولؾ كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمودكافة العمود والمعامبلت ا

 12338برلم       21191331والمشارطات ، تارٌخ : 

صبلح دمحم سعٌد مبرون عبلم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والبنون  -  1814

 والهٌئات المالٌة بؤي نوع منوالمصارؾ 

 المعامبلت المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واإلفراج عن رأسمال الشركة ، وبٌع المحبلت

( التجارٌة والعمارات والمنموالت والسٌارات والرهون وكذلن االشتران فً المإسسات األخرى وللمدٌرون ) مجتمعٌن او منفردٌن 

 إجراء

 كافة العمود والمعامبلت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولؾ كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود

 12338برلم       21191331والمشارطات ، تارٌخ : 

مبلت الشركة بالنمد أو باألجل ، طاهر دمحم سعٌد مبرون عبلم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والصفمات التً تتعلك بمعا -  1815

 وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا ولعه المدٌر مشفوعا

 12338برلم       21191331بالصفة التً ٌتعامل بها والحك فً توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل ،  اٌمان جمال الدٌن على خبلؾ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والصفمات -  1816

 وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا ولعه المدٌر مشفوعا

 12338برلم       21191331بالصفة التً ٌتعامل بها والحك فً توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

مدٌر  والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل ،   صبلح دمحم سعٌد مبرون عبلم  ذات مسئولٌة محدودة -  1817

 وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا ولعه المدٌر مشفوعا

 12338برلم       21191331بالصفة التً ٌتعامل بها والحك فً توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

  العمود    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 296 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

، تارٌخ :  1286  2118-2-23لصاحبها / دمحم عبد الحلٌم رشدى احمد دمحم  تجدٌد اول  ALR WOODمنشاة الر وود  -  1

 5619برلم       21191313

    21191313، تارٌخ :  1264  2119-2-5جرٌن فارم لبلستثمار الزراعى لصاحبها / هشام دمحم جمٌل دمحم  تجدٌد اول  -  2

 6317برلم   

 2734برلم       21191314، تارٌخ :  1312  2118-2-1منشؤة رٌتشل كاثرٌن ستاركى  تجدٌد ثانى  -  3

، تارٌخ :  1914  2119-3-4اوسكار لتشكٌل وتشؽٌل المعادن واالالت لصاحبها / عادل حلمى دمحم البهى  تجدٌد اول  -  4

 6396برلم       21191314

  2117-2-21لصناعة المبلبس الجاهزة لصاحبها )دمحم سٌد دمحم حسن سكر(  تجدٌد ثانى  ( OZON TEXTILEاوزون تكستاٌل ) -  5

 1431برلم       21191315، تارٌخ :  1327

، تارٌخ :  1327  2117-2-21منشؤة سكر لصناعة المبلبس الجاهزة لصاحبها / دمحم سٌد دمحم حسن سكر  تجدٌد ثانى  -  6

 1431برلم       21191315

  2118-11-19لفخرانى لصناعة مستحضرات التجمٌل والمنظفات لصاحبها / عبد الحمٌد سعد السٌد الفخرانى  تجدٌد اول ا -  7

 6172برلم       21191316، تارٌخ :  1356

برلم       21191317، تارٌخ :  1379  2113-5-14منشؤة المصطفى لصاحبها / مصطفى دمحم مصطفى حسن  تجدٌد اول  -  8

2235 

برلم       21191317، تارٌخ :  1378  2118-5-14منشؤة المصطفى لصاحبها / مصطفى دمحم مصطفى حسن  تجدٌد ثانى  -  9

2235 

    21191311، تارٌخ :  1441  2119-2-12الشٌماء لبلستثمار العمارى لصاحبها / حسن ٌوسؾ حسن دمحم  تجدٌد اول  -  11

 6345برلم   

    21191312، تارٌخ :  1482  2119-4-12لجرانٌت لصاحبها / التركى احمد دمحم ابراهٌم  تجدٌد اول العالمٌة للرخام وا -  11

 6489برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 297 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، تارٌخ  1555  2119-3-29منشؤة جى وونج بارن منطمة حرة عامة باالسكندرٌة  لصاحبها / جى وونج بارن  تجدٌد ثانى  -  12

 2843برلم       21191314: 

برلم       21191319، تارٌخ :  1644  2117-11-17صفوة لصاحبها ) عبد هللا دمحم عبد هللا حسن (  تجدٌد ثانى منشؤة ال -  13

1888 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 1343برلم       21191313: ، تارٌخ  1258  2116-12-17سٌتا للتجارة والخدمات والتوكٌبلت  تجدٌد ثانى  -  1

 898برلم       21191313، تارٌخ :  1255  2116-2-12مٌراج لبلستٌراد والتجاره ش.ذ.م.م  تجدٌد ثانى  -  2

 Arab Re-unique Company ( ARC )  For Import & Exportرٌونن العربٌة( اٌه آر سى( لبلستٌراد والتصدٌر  -  3

 5427برلم       21191313، تارٌخ :  1272  2117-12-12ش.م.م  تجدٌد اول 

برلم       21191313، تارٌخ :  1288  2119-3-11مصر فارما الدولٌة لتجارة االدوٌة وادارة الصٌدلٌات ش.م.م  تجدٌد اول  -  4

6412 

 6412برلم       21191313، تارٌخ :  1288  2119-3-11الخلٌل فارما لتجارة االدوٌة ش.م.م  تجدٌد اول  -  5

 93272برلم       21191313، تارٌخ :  1283  2119-3-3شركه لطفً منصور لتجاره السٌارات ش.ذ.م.م  تجدٌد ثامن  -  6

 2788برلم       21191313، تارٌخ :  1265  2119-3-3سمنودى دمحم عطا كامل عماب وشركاه  تجدٌدثانى   -  7

 2788برلم       21191313، تارٌخ :  1265  2119-3-3سمنودى دمحم عطا كامل عماب وشركاه  تجدٌدثانى   -  8

 3471برلم       21191314، تارٌخ :  1311  2115-3-4الجنوب للتنمٌة الزراعٌة  تجدٌد اول -  9

 1928برلم       21191314خ : ، تارٌ 1296  2117-12-3العصافرة للتصوٌر الطبى ش.م.م  تجدٌد ثانى  -  11

 11849برلم       21191314، تارٌخ :  1314  2119-2-8شركة العمران لبلسكان الحدٌث ش.م.م  تجدٌد ثالث  -  11

 11849برلم       21191314، تارٌخ :  1314  2119-2-8شركة العمران لبلسكان الحدٌث والتجارة ش.م.م  تجدٌد ثالث  -  12

، تارٌخ :  1321  2119-3-23اللطٌؾ عبد الجلٌل عماره وشرٌكه )شركة توصٌة بسٌطة(  تجدٌد اول دمحم عبد  -  13
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 6442برلم       21191315، تارٌخ :  1321  2119-3-23دمحم عبد اللطٌؾ عبد الجلٌل عماره وشرٌكٌه  تجدٌد اول  -  14

 6442برلم       21191315، تارٌخ :  1321  2119-3-23ه وشرٌكته  تجدٌد اول دمحم عبد اللطٌؾ عبد الجلٌل عمار -  15

، تارٌخ :  1321  2119-3-23دمحم عبد اللطٌؾ عبد الجلٌل عماره وشرٌكه )شركة توصٌة بسٌطة(  تجدٌد اول  -  16

 6442برلم       21191315

 6442برلم       21191315، تارٌخ :  1321  2119-3-23دمحم عبد اللطٌؾ عبد الجلٌل عماره وشرٌكٌه  تجدٌد اول  -  17

 6442برلم       21191315، تارٌخ :  1321  2119-3-23دمحم عبد اللطٌؾ عبد الجلٌل عماره وشرٌكته  تجدٌد اول  -  18
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 6391برلم       21191316، تارٌخ :  1353  2119-3-4سعدٌة دمحم ٌونس سلٌمان وشركائها  تجدٌد اول  -  28

 5564برلم       21191317، تارٌخ :  1394  2118-3-7الفٌحاء للتصدٌر والخدمات المبلحٌة ش.ذ.م.م  تجدٌد اول  -  29

 5564برلم       21191317، تارٌخ :  1394  2118-3-7الفٌحاء للصناعات الؽذائٌة  تجدٌد اول  -  31

، تارٌخ :  1391  2119-3-13اسكندرٌه للعبوات )الكس بان ( اكرم سعد فرج فرج تادرس وشرٌكه  تجدٌد ثالث  -  31

 164887برلم       21191317

 5153برلم       21191311، تارٌخ :  1427  2117-5-22الشركة المصرٌة للبصرٌات  تجدٌد اول  -  32

 ROV Personnel Recruitment Limited Commpanyآر أو فى بى أر للتورٌدات العمومٌة وتنمٌة الموارد البشرٌة  -  33

 6328برلم       21191311، تارٌخ :  1418  2119-2-9ش.ذ.م.م  تجدٌد اول

،  1419  2119-3-2دمحم علً عبد الحمٌد وشركاه  تجدٌد خامس  -والتجهٌز مٌكوتكس مصانع الشرق االوسط للصباؼه  -  34

 135933برلم       21191311تارٌخ : 

 1419  2119-3-2مصانع الشرق االوسط للصباؼه والتجهٌز )مٌكوتكس( معتز دمحمعلً عبد الحمٌد وشركاه  تجدٌد خامس  -  35

 135933برلم       21191311، تارٌخ : 

، تارٌخ :  1412  2119-3-15ش.م.م  تجدٌد اول  Alexandria Insurance Brokerageاالسكندرٌة لوساطة التامٌن  -  36

 6421برلم       21191311

 6411برلم       21191311، تارٌخ :  1411  2119-3-5ش.ذ.م.م  تجدٌد اول Alexa Groupالٌكسا جروب  -  37

برلم       21191311، تارٌخ :  1411  2119-3-5ش.ذ.م.م  تجدٌد اول Alexa Group-ICONICاٌكونن -ألٌكسا جروب -  38

6411 
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  2119-2-11دار الحكمة لفرز وتعبئة الحاصبلت الزراعٌة والسٌارات والمراكز الطبٌة المتخصصة ش.م.م  تجدٌد اول  -  39

 6341برلم       21191311، تارٌخ :  1423

 2541برلم       21191311، تارٌخ :  1442  2118-11-14الهدى الجدٌدة للمماوالت والتورٌدات ش.م.م  تجدٌد ثانى  -  41

برلم       21191311، تارٌخ :  1438  2119-4-3انترناشٌونال الند صفوت معوض مشرلى وشركاه  تجدٌد ثالث  -  41

165194 

  2119-2-2ال البحرٌة دمحم شرؾ عبدالوهاب وشركاه ) منطمة حرة خاصة (  تجدٌد رابع  التوكٌبلت االوروبٌة واالعم -  42

 149788برلم       21191311، تارٌخ :  1439

 149788برلم       21191311، تارٌخ :  1439  2119-2-2محمود دمحم شرؾ عبد الوهاب وشركاه  تجدٌد رابع   -  43

 2844برلم       21191311، تارٌخ :  1444  2114-3-31اول تجدٌد   primeveraبرٌمافٌرا  -  44

 2844برلم       21191311، تارٌخ :  1443  2119-3-31تجدٌد ثانى   primeveraبرٌمافٌرا  -  45

: ، تارٌخ  1471  2119-3-9فإاد دمحم احمد الكشوطى وشركاه  تجدٌد اول  -الكشوطى الٌكس للتجارة واالستٌراد والتصدٌر  -  46

 6418برلم       21191312

برلم       21191312، تارٌخ :  1471  2119-3-9الكشوطى الٌكس للتجارة واالستٌراد والتصدٌر ش.ذ.م.م  تجدٌد اول  -  47

6418 

، تارٌخ :  1471  2119-3-9الكشوطى الٌكس  فإاد دمحم احمد الكشوطى وشركاه لبلستٌراد والتصدٌر ش.ذ.م.م  تجدٌد اول  -  48

 6418برلم       21191312

 2185برلم       21191313، تارٌخ :  1517  2118-2-21الٌكس بودر للمواد المالئة ش.م.م  تجدٌد ثانى  -  49

 2824برلم       21191313، تارٌخ :  1541  2115-4-11بالما جروب للمنتجعات السٌاحٌة  تجدٌد اول  -  51

 144978برلم       21191313، تارٌخ :  1518دٌار للتنمٌة العمارٌة     -  51

 144978برلم       21191313، تارٌخ :  1519دٌار للتنمٌة العمارٌة     -  52

    21191313، تارٌخ :  1513  2119-4-7االسكندرٌة للحدائك والبٌئة والصٌانة وادارة المشروعات ش.م.م  تجدٌد اول  -  53

 6482برلم   

 2816برلم       21191313، تارٌخ :  1511  2119-3-11ش.م.م  تجدٌد ثانى  دلتا مصر لبلعبلؾ -  54

 4288برلم       21191313، تارٌخ :  1521  2116-5-3اولمٌتالز لبلعمال المعدنٌة  ش.م.م  تجدٌد اول  -  55

 5553برلم       21191313، تارٌخ :  1523  2118-2-4جمال انور دمحم حمدى وشرٌكته )توصٌة بسٌطة(  تجدٌد اول  -  56

 2824برلم       21191313، تارٌخ :  1538  2118-5-21بالما جروب للمنتجعات السٌاحٌة  تجدٌد اول  -  57

 2824برلم       21191313، تارٌخ :  1542  2115-4-11بالما جروب للمنتجعات السٌاحٌة  تجدٌد اول  -  58

 2228برلم       21191313، تارٌخ :  1519  2118-12-31رابع ؼزال للتصوٌر والسٌنما ش.م.م  تجدٌد  -  59

 2824برلم       21191313، تارٌخ :  1537  2119-3-22بالما جروب للمنتجعات السٌاحٌة ش.ذ.م.م  تجدٌد ثانى  -  61

 2232برلم       21191313، تارٌخ :  1514  2118-5-13منتجات المطن الرفٌع أ / عمل وشركاه ش.ذ.م.م  تجدٌد ثانى  -  61
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 2719برلم       21191313، تارٌخ :  1533  2114-1-26الباشا للمماوالت العمومٌة ش.م.م  تجدٌد اول  -  62

 2719برلم       21191313، تارٌخ :  1534  2119-1-27الباشا للمماوالت العمومٌة ش.م.م  تجدٌد ثانى  -  63

 2824برلم       21191313، تارٌخ :  1541  2115-4-11ٌد اول بالما جروب للمنتجعات السٌاحٌة  تجد -  64

 135963برلم       21191314، تارٌخ :  1559  2119-3-7بٌكر هٌوز انتن فرع شركة امرٌكٌة  تجدٌد خامس  -  65

برلم       21191314، تارٌخ :  1559  2119-3-7بٌكر هٌوز اٌة اتش او لٌمتد فرع شركة اجنبٌة  تجدٌد خامس  -  66

135963 

 567برلم       21191314، تارٌخ :  1558  2119-2-27شركه كابو لبلعبلؾ  تجدٌد رابع  -  67

{  تجدٌد KOUDIJS&KAPOFEED}                                   شركه كاواداٌس اند كابو فٌد                            -  68

 567برلم       21191314، تارٌخ :  1558  2119-2-27رابع 

 1237برلم       21191314، تارٌخ :  1576  2116-11-3مستشفى فرسان الصحراء التخصصً ش.م.م  تجدٌد ثانى   -  69

 1386برلم       21191314، تارٌخ :  1552  2117-1-17نى رجائى دمحم عزت وشركاه  تجدٌد ثا -  71

 2851برلم       21191317، تارٌخ :  1612  2119-4-5الٌكس برنت ش.ذ.م.م  تجدٌد ثانى  -  71

برلم       21191317، تارٌخ :  1596  2118-6-15المشرق للطباعه )اشرؾ كمال سعٌد احمد سعٌد وشرٌكه(  تجدٌد ثالث  -  72

39885 

،  1596  2118-6-15المشرق للطباعة )اشرؾ كمال سعٌد احمد سعٌد وشرٌكٌه( )شركة توصٌة بسٌطة(  تجدٌد ثالث  -  73

 39885برلم       21191317تارٌخ : 

برلم       21191317، تارٌخ :  1596  2118-6-15المشرق للطباعه )اشرؾ كمال سعٌد احمد سعٌد وشرٌكه(  تجدٌد ثالث  -  74

39885 

،  1596  2118-6-15المشرق للطباعة )اشرؾ كمال سعٌد احمد سعٌد وشرٌكٌه( )شركة توصٌة بسٌطة(  تجدٌد ثالث  -  75

 39885برلم       21191317تارٌخ : 

 1938برلم       21191318، تارٌخ :  1618  2117-12-4بٌو فٌجن للتورٌدات الطبٌة ش.م.م  تجدٌد ثانى  -  76

 2741برلم       21191318، تارٌخ :  1638  2119-3-22دمات الطبٌة  تجدٌد ثانى الدولٌة للخ -  77

، تارٌخ :  1616  2117-6-24خالد على دمحم دمحم البودى ، عبد الرازق احمد عبد الرازق على البواب  تجدٌد ثانى  -  78

 1655برلم       21191318

 2741برلم       21191318، تارٌخ :  1632  2119-2-4الدولٌة للخدمات الطبٌة ش.م.م  تجدٌد ثانى  -  79

    21191319، تارٌخ :  1656  2117-1-11مجموعة جرٌن لبلستثمار والتنمٌة العمرانٌة الشاملة  ) ش.م.م (  تجدٌد اول  -  81

 4761برلم   

 38699برلم       21191319، تارٌخ :  1652  2118-2-3االسكندرٌة الحدٌثة للمبلبس الجاهزة  تجدٌد ثالث  -  81

برلم       21191319، تارٌخ :  1679  2119-3-16ش.م.م  تجدٌد اول  Pharaoh Marineفارو مارٌن للوكالة المبلحٌة  -  82

6422 

 6366برلم       21191319، تارٌخ :  1662  2119-2-19مٌجا للخدمات التجارٌة والبترولٌة ش.م.م  تجدٌد اول  -  83
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 2831برلم       21191321، تارٌخ :  1694  2119-3-24رٌة للمٌكنة والخدمات الزراعٌة ش.م.م  تجدٌد ثانى النوبا -  84

 6129برلم       21191321، تارٌخ :  1681  2118-9-25احمد دمحم دمحم رجب وشركاه  تجدٌد اول  -  85

برلم       21191321، تارٌخ :  1711  2118-11-19الوادي االخضر لصناعه المواد الؽذائٌه ش.م.م  تجدٌد رابع  -  86

56296 

 6145برلم       21191321، تارٌخ :  1693  2118-11-24دائرة التحكم لبلستٌراد والتصدٌر ش.م.م  تجدٌد اول  -  87

 6145برلم       21191321، تارٌخ :  1693  2118-11-24مٌراكل الشرق االوسط للتجارة ش.م.م  تجدٌد اول  -  88

 1597برلم       21191321، تارٌخ :  1738  2117-5-31بلدى جروب لبلستٌراد والتصدٌر ش.م.م  تجدٌد ثانى -  89

برلم       21191324، تارٌخ :  1752  2118-11-11ش.ذ.م.م  تجدٌد ثانى   TEAMCO APPARELتٌمكو ابارٌل   -  91

2593 

، تارٌخ :  1771  2119-2-27عبان رمضان وشرٌكته(  تجدٌد ثالث الرٌم لصناعة المنتجات الجلدٌة )احمد رجب ش -  91

 164661برلم       21191324

، تارٌخ :  1771  2119-2-27الرٌم لصناعة المنتجات الجلدٌة )احمد رجب شعبان رمضان وشركاه (  تجدٌد ثالث  -  92

 164661برلم       21191324

، تارٌخ :  1771  2119-2-27رجب شعبان رمضان وشرٌكته(  تجدٌد ثالث  الرٌم لصناعة المنتجات الجلدٌة )احمد -  93

 164661برلم       21191324

، تارٌخ :  1771  2119-2-27الرٌم لصناعة المنتجات الجلدٌة )احمد رجب شعبان رمضان وشركاه (  تجدٌد ثالث  -  94

 164661برلم       21191324

 6382برلم       21191324، تارٌخ :  1773  2119-3-1هشام دمحم امٌن وعمرو عبد الوهاب سماحه  تجدٌد اول  -  95

برلم       21191324، تارٌخ :  1759  2114-11-4الرحاب لتجارة مواد البناء واالستثمار العمارى ش.ذ.م.م  تجدٌد اول  -  96

3181 

، تارٌخ :  1715  2117-11-22معلومات برمٌتن عماد الطوخً وشركاه  تجدٌد ثالث شركه االوائل لتكنولوجٌا ال -  97

 37765برلم       21191324

 5891برلم       21191324، تارٌخ :  1761  2118-6-23توب ستاٌل لبلنشاء والتنمٌة العمارٌة ش.ذ.م.م  تجدٌد اول  -  98

 2839برلم       21191325، تارٌخ :  1778  2119-3-28الشرؾ للتجارة والتوزٌع ش.م.م  تجدٌد ثانى  -  99

 2411برلم       21191326، تارٌخ :  1811  2118-7-31اٌفرسٌؾ للمستلزمات الطبٌة ش.ذ.م.م  تجدٌد ثان  -  111

برلم       21191326، تارٌخ :  1811  2119-2-9ماستر للصناعات الهندسٌة مجدى دمحم ابراهٌم وشرٌكتٌه  تجدٌد ثالث  -  111

41984 

 5421برلم       21191326، تارٌخ :  1812  2117-12-11النسمة للصناعات الؽذائٌة  تجدٌد اول  -  112

، تارٌخ :  1834  2119-4-11جلوبال لوجٌستٌكس المصرٌة للتجارة والنمل الدولً متعدد الوسائط ش.م.م  تجدٌد رابع  -  113

 2771برلم       21191327

 1128برلم       21191328، تارٌخ :  1885  2111-7-31و مٌد للتجاره والتسوٌك  تجدٌد اول ٌور -  114
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 1128برلم       21191328، تارٌخ :  1883  2116-7-29ٌورو مٌد للتجاره والتسوٌك  تجدٌد ثانى  -  115

 1128برلم       21191328، تارٌخ :  1882  2111-7-31ٌورو مٌد للتجاره والتسوٌك  تجدٌد اول  -  116

 1128برلم       21191328، تارٌخ :  1884  2116-7-29ٌورو مٌد للتجاره والتسوٌك  تجدٌد ثانى  -  117

برلم       21191328، تارٌخ :  1871  2115-7-12سانامار لبلستشارات والخدمات البحرٌة   ش.م.م  تجدٌد اول  -  118

3779 

برلم       21191328، تارٌخ :  1868  2119-3-23بلء سٌؾ وشركاه ( ش.ذ.م.م  تجدٌد ثانى سٌؾ للتنمٌة العمرانٌة ) ع -  119

2828 

 2869برلم       21191328، تارٌخ :  1866  2114-9-5كونسبت للشٌكوال والهداٌا ) باتش (  تجدٌد اول  -  111

 6452برلم       21191328، تارٌخ :  1878  2119-3-29سامح محمود عبد الحمٌد جاوٌش وشركاه  تجدٌد اول  -  111

 1163برلم       21191328، تارٌخ :  1876  2111-8-19فاروس للخدمات التعلٌمٌه ش.م.م  تجدٌد اول  -  112

 1163برلم       21191328، تارٌخ :  1877  2116-8-18فاروس للخدمات التعلٌمٌه ش.م.م  تجدٌد ثانى  -  113

 1128برلم       21191328، تارٌخ :  1886  2111-7-31والتسوٌك  تجدٌد اول ٌورو مٌد للتجاره  -  114

 1128برلم       21191328، تارٌخ :  1887  2116-7-29ٌورو مٌد للتجاره والتسوٌك  تجدٌد ثانى  -  115

    21191328ارٌخ : ، ت 1879  2116-6-19العربٌة لصناعة مواد البناء على ابو زٌد مبرون وشرٌكٌه  تجدٌد ثالث  -  116

 1132برلم   

، تارٌخ :  1879  2116-6-19شركة تضامن  تجدٌد ثالث  -العربٌة لصناعة مواد البناء على ابو زٌد مبرون وشرٌكه  -  117

 1132برلم       21191328

 1128برلم       21191328، تارٌخ :  1888  2116-4-16ٌورو مٌد للتجارة والتسوٌك  تجدٌد اول  -  118

،  1869  2119-2-19ش.م.م  تجدٌد اول  Palm City For Real Estate Investmentبالم سٌتى لئلستثمار العمارى  -  119

 6365برلم       21191328تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

منشؤة روٌال كلٌن للكٌماوٌات لصاحبها دمحم خلٌل على خلٌل ابراهٌم  تدوٌن بٌانات بتعدٌل اسم البنن من بنن التنمٌه الصناعٌه  -  1

 1675برلم       21191318والعمال المصرى الى بنن التنمٌه الصناعٌه ، تارٌخ : 

، تارٌخ  2114-3-23الصادر فى  198ابراهٌم  تجدٌد الرهن رلم  منشؤة روٌال كلٌن للكٌماوٌات لصاحبها دمحم خلٌل على خلٌل -  2

 1675برلم       21191318: 

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 303 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

برلم       21191311، تارٌخ :  2114-3-16الصادر فى  197جدٌد الرهن رلم الكربونات المصرٌة للتعدٌن ش.م.م  ت -  1

4415 

-5-5الصادر فى  148البحر المتوسط للؽزل والنسٌج }مٌدتكس{ ش.م.م بنظام المناطك الحرة الخاصة  تجدٌد الرهن رلم  -  2

 861برلم       21191326، تارٌخ :  2119

 711برلم       21191326، تارٌخ :  2114-7-6الصادر فى  211طب الرهن رلم الدولٌه للؽزل } انتر ٌارن {  ش -  3

مارن عادل فهمً وشرٌكٌه دوراؾ لتصنٌع و فرز و تعبئه و تجهٌز الحاصبلت الزارعٌه و المواد الؽذائٌة  تجدٌد الرهن رلم  -  4

 141683برلم       21191327م ، تارٌخ : 1999-4-15الصادر فى  124

-15الصادر فى  124لتصنٌع وفرز و تعبئه وتجهٌز الحاصبلت الزراعٌة والمواد الؽذائٌة ش.ذ.م.م  تجدٌد الرهن رلم  دوارؾ -  5

 141683برلم       21191327م ، تارٌخ : 4-1999

 124دوراؾ لتصنٌع و فرز و تعبئه الحاصبلت الزارعٌه و المواد الؽذائٌة مارن عادل فهمى وشركاه  تجدٌد الرهن رلم  -  6

 141683برلم       21191327م ، تارٌخ : 1999-4-15الصادر فى 

برلم       21191327م ، تارٌخ : 1999-4-15الصادر فى  124مجمع الٌكس للمنتجات الؽذائٌة ش.ذ.م.م  تجدٌد الرهن رلم  -  7

141683 

ارعٌه و المواد الؽذائٌة  تجدٌد الرهن رلم مارن عادل فهمً وشرٌكٌه دوراؾ لتصنٌع و فرز و تعبئه و تجهٌز الحاصبلت الز -  8

 141683برلم       21191327م ، تارٌخ : 1999-4-15الصادر فى  124

-15الصادر فى  124دوارؾ لتصنٌع وفرز و تعبئه وتجهٌز الحاصبلت الزراعٌة والمواد الؽذائٌة ش.ذ.م.م  تجدٌد الرهن رلم  -  9

 141683برلم       21191327م ، تارٌخ : 4-1999

 124دوراؾ لتصنٌع و فرز و تعبئه الحاصبلت الزارعٌه و المواد الؽذائٌة مارن عادل فهمى وشركاه  تجدٌد الرهن رلم  -  11

 141683برلم       21191327م ، تارٌخ : 1999-4-15الصادر فى 

برلم       21191327م ، تارٌخ : 1999-4-15الصادر فى  124مجمع الٌكس للمنتجات الؽذائٌة ش.ذ.م.م  تجدٌد الرهن رلم  -  11

141683 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 304 عدة الطبالتعديل أو النشز أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

 

 


