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ا لٌد فى  55550555 احمدي ابدالوارا ااٌد  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا  الهدي لتجارة المفروشات لصاحبها دمحم -  1

ان تجارة الجملة والتجزئة للمفروشات الى أن تتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان فمط  6869برلم  25195424

افة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ا بجهة مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى المنشاة الحصول الى ك

 - 31المجاورة  - 4مربع  - 32العمارة رلم  - 8: الوحدة رلم 

ا لٌد  1555550555الكارما الكٌماوٌة للصنااة والتجارة لصاحبها زكرٌا الً الً الً سالم   ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   -  2

ع لتصنٌع المنظفات الصنااٌة مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات ان الامة وتشؽٌل مصن 6768برلم  25195458فى 

 6جنوب ؼرب أ - 493السارٌة والى المنشاة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ا بجهة : لطعة صنااٌة رلم 

- 

 25195428ا لٌد فى  155550555د ا رأس مال  ا  الشرلٌة للمالبس الجاهزة لصاحبها دمحم احمد سلٌم دمحم حسن  ا تاجر فر -  3

ان تجارة الجملة والتجزئة  للمالبس الجاهزة الى أن تتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان  مع مراااة  6879برلم 

شاطها ا بجهة : شمة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى المنشاة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة ن

 24لطعة  -49مجاورة -1رلم

برلم  25195415ا لٌد فى  1555550555مجزر الرحمة لصاحبها االء مدحت فتحً لطب  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   -  4

 : 72ان االنشطة داخل لانون  6795

ام بمرار وزارة االسكان والمرافك والمجتمعات الامة وتشؽٌل مجزر لذبح وتجهٌز وتبرٌد وتجمٌد وتؽلٌؾ وتعبئة الدواجن ا مع االلتز

 بشان االشتراطات العامة الواجب توافرها فً مجازر الدواجن 2516لسنة  499العمرانٌة رلم 

 : التورٌدات العمومٌة  72االنشطة خارج لانون  -

والئحت  التنفٌذٌ  لبل النشاط  2517لسنة  72مع التزام المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم  

 - 35المجاورة  - 282امارة  - 1الخارج ان تلن المجاالت ا مع التزام المنشأة إفراد حسابات ا بجهة : الوحدة رلم 

برلم  25195415ا لٌد فى  1555550555مجزر الرحمة لصاحبها االء مدحت فتحً لطب  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   -  5

مستملة و مركز مالً مستمل لالنشطة الواردة بمانون االستثمار ا و فً حالة ادم التزام المنشأة بهذا الشرط ٌسمط  ان مالٌة 6795

   2517لسنة  72حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

ت المانون. . مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح مع ادم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذا

 والمرارات السارٌة والى المنشأة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة           

 - 35المجاورة  - 282امارة  - 1لمباشرة نشاطها . ا بجهة : الوحدة رلم             

 25195418ا لٌد فى  255550555 لورة  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا  اون تاٌم لتصنٌع الكلور لصاحبها االء السٌد محمود دمحم -  6

ان الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الكلور مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى المنشاة الحصول  6836برلم 

 - 21مجاورة  - 21لطعة  - 1شمة  -الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ا بجهة : الدور االول 

الهٌثم لتجارة االحذٌة والمصنواات الجلٌدٌة لصاحبها هٌثم دمحم بسٌونً حسن ابدالوهاب  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   -  7

ان تجاره الجمل  والتجزئ  لالحذٌة والمصنواات الجلدٌة الً ان تتم ممارسة  6842برلم  25195421ا لٌد فى  255550555

 لعاشر من رمضان فمطالنشاط داخل مدٌنة ا
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مع مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى المنشأه الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ا 

 6محاورة رلم  -124امارة رلم -الدور االرضً -2بجهة : الوحدة رلم 

ورهان حسن ابدالحمٌد احمد  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا  االجوري الاداد الدراسات االلتصادٌة والهندسٌة لصاحبها ن -  8

 2517لسنة  72ان النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم  6832برلم  25195417ا لٌد فى  5555550555

 والئحت  التنفٌذٌ :

لسنة  72ت المنصوص الٌها بمانون رلم ااداد الدراسات االلتصادٌ  والهندسٌ  والتكنولوجٌ  للمشرواات النشاط الخارج بالمجاال 

تمدٌم االستشارات الهندسٌ  والبرمجٌة (فٌما ادا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌ  وكذا االستشارات -والئحت  التنفٌذٌ   2517

مالٌ  ان االوراق المانونٌ  واالستشارات والدراسات المتعلم  بالتمٌٌم بمناسب  زٌاده راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات ال

 مركز الحً السابع-55مجاورة  -1مربع  -21امارة رلم  -1المالٌ  النشط  ا بجهة : وحدة رلم 

االجوري الاداد الدراسات االلتصادٌة والهندسٌة لصاحبها نورهان حسن ابدالحمٌد احمد  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   -  9

شركات العامل  فى مجال االوراق المالٌ  المنصوص الٌها فى الماده ان ال 6832برلم  25195417ا لٌد فى  5555550555

 من لانون سوق راس المال والئحت  التنفٌذٌ ).27

  

مع النزام المنشأه بافراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل لكل نشاط الً حدة مع مراااه احكام الموانٌن واللوائح والمرارات   

 الً كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.        السارٌة والً المنشاه الحصول 

مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى المنشاه االلتزام باالنشطة الواردة بالمجاالت المنصوص الٌها            

 ً السابعمركز الح-55مجاورة  -1مربع  -21امارة رلم  -1لسنة ا بجهة : وحدة رلم  72بمانون رلم 

ا لٌد  255550555كشمٌر لتجارة المالبس الحرٌمً لصاحبها رحم  سمٌر السٌد احمد االنور  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   -  15

ان تجارة الجملة والتجزئة للمالبس الحرٌمً الى أن تتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من  6865برلم  25195422فى 

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى المنشاة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة  رمضان فمط مع مراااة أحكام

 -سنتر الزهور  - 43مجاورة  -الوي  28نشاطها ا بجهة : محل رلم 

 25195417ا لٌد فى  3555550555توب الٌن للمالبس الجاهزة لصاحبها رفٌك دمحم دمحم حسٌن  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   -  11

 و الئحته التنفٌذٌه: 2517لسنة  72ان النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم  6831برلم 

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة والنسٌج الحدٌا .

 التصدٌر -و الئحته التنفٌذٌه:  2517لسنة  72النشاط الخارج ان المجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم 

ذلن دون االخالل  2517لسنة  72الى المنشاه إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

بأحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه إاألنشطة. ا بجهة : المطعة رلم 

 C8 المنطمة الصنااٌة-118

ا لٌد فى  555550555رٌنا للمنتجات الؽذائٌة لصاحبها دمحم رمضان ابدالؽنً ابدالوهاب  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   -  12

ان الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع اللحوم واالسمان المصنع  مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح  6762برلم  25195454

-35ول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ا بجهة : الدور الثالا بالمطعة رلم والمرارات السارٌة والى المنشاة الحص

 6المنطمة الصنااٌة جنوب الجمركٌة أ-35المنطمة رلم 

ا لٌد فى  1555550555الدروٌش لتجارة المواد الكٌماوٌة لصاحبها مدٌن مصطفً الدروٌش  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   -  13

ان تجاره الجمل  والتجزئة للمواد الكٌماوٌ  الخاصة بالدهانات الً ان تتم ممارس  النشاط داخل مدٌن   6747برلم  25195452

العاشر من رمضان فمط   مع مراااه احكام اللوائح والمرارات السارٌة والً المنشاه الحصول الً كافة التراخٌص الالزمة 

 73مجاورة رلم  -3لمباشرة نشاطها ا بجهة : لطعة رلم 
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لصاحبها ابدالعزٌز ابدالمنعم احمد ابراهٌم المخزنجً  ا تاجر فرد ا  digital soultionsحلول وتطبٌمات العصر الرلمً  -  14

لسنة  72ان النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم  6835برلم  25195417ا لٌد فى  55550555رأس مال  ا  

م وانتاج البرامج )أ(  أامال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولوااد البٌانات والتطبٌمات تصمٌ-1والئحت  التنفٌذٌ : 2517

 بمختلؾ انوااها 

 أامال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لوااد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب الٌها  -

ادخال البٌانات الً الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة ا  -مختلفة من صوت وصورة وبٌانات ادخال المحتوي االلكترونً بصوره ال -

 بردٌن-بجوار مسجد العالوٌة-الدور الثانً-بجهة : منزل ملن/ابدالمنعم احمد ابراهٌم المخزنجً

اهٌم المخزنجً  ا تاجر فرد ا لصاحبها ابدالعزٌز ابدالمنعم احمد ابر digital soultionsحلول وتطبٌمات العصر الرلمً  -  15

حضانات االامال التكنولوجٌة ودام رٌادة االامال                               -2ان  6835برلم  25195417ا لٌد فى  55550555رأس مال  ا  

رط ٌسمط حمها فً وفً حال  ادم التزام المنشأه بهذا الش 2517لسنة  72النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم 

التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بالمانون  والً المنشأه الحصول الً افراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل والً المنشأه 

الحصول الً كافة انواا  مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى المنشاة الحصول الى كافة التراخٌص 

 بردٌن-بجوار مسجد العالوٌة-الدور الثانً-باشرة نشاطها ا بجهة : منزل ملن/ابدالمنعم احمد ابراهٌم المخزنجًالالزمة لم

لصاحبها ابدالعزٌز ابدالمنعم احمد ابراهٌم المخزنجً  ا تاجر فرد ا  digital soultionsحلول وتطبٌمات العصر الرلمً  -  16

الدور -ان  ا بجهة : منزل ملن/ابدالمنعم احمد ابراهٌم المخزنجً 6835برلم  25195417ا لٌد فى  55550555رأس مال  ا  

 بردٌن-بجوار مسجد العالوٌة-الثانً

االجوري الاداد الدراسات االلتصادٌة والهندسٌة لصاحبها نورهان حسن ابدالحمٌد احمد  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   -  17

والئحت  التنفٌدٌ  مع مراااه احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  2517ان  6832برلم  25195417ا لٌد فى  5555550555

 -1مربع  -21امارة رلم  -1السارٌة والً المنشأه الحصول الً كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ا بجهة : وحدة رلم 

 مركز الحً السابع-55مجاورة 

صاحبها شكري ابدالعاطً شاكر محمود الشٌمً  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا  الشٌمً لالستثمار العماري والمماوالت العامة ل -  18

 2517لسنة  72ان النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم  6815برلم  25195415ا لٌد فى  55550555

 والئحت  التنفٌذٌ  :

نائٌةا والمناطك خارج الوادي المد?م فٌما ادا منطمة شب  االستثمار العماري بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدةا والمناطك ال -

 جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما .

 والئحت  التنفٌذٌ  : 2517لسنة  72النشاط الخارج ان المجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم 

 المماوالت العامة. -

-18لسنة ا بجهة : رلم  72نشاط الوارد بمانون االستثمار رلم الى المنشأه إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل لل

 االردنٌة-2555سٌنٌكو

الشٌمً لالستثمار العماري والمماوالت العامة لصاحبها شكري ابدالعاطً شاكر محمود الشٌمً  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   -  19

م الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا وفً حالة ادم التزا 2517ان  6815برلم  25195415ا لٌد فى  55550555

 .2517لسنة  72والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 ادم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون. 

والئحت  التنفٌذٌ  لبل النشاط الخارج  2517لسنة  72الى الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم 

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

مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى المنشأه الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة            

 االردنٌة-2555سٌنٌكو-18نشاطها. ا بجهة : رلم 

 25195417ا لٌد فى  3555550555اهزة لصاحبها رفٌك دمحم دمحم حسٌن  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا  توب الٌن للمالبس الج -  25

ان وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن باى وج  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال شبٌ   6831برلم 

خارج .كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو بأامالها أو التً لد تعاونها الى تحمٌك ؼرضها فً مصر أو ال

 C8المنطمة الصنااٌة -118تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون والئحت  التنفٌذٌة. ا بجهة : المطعة رلم 

ا لٌد فى  555550555 مصنع دمحم ابراهٌم دمحم السااى لصاحبها )دمحم ابراهٌم دمحم السااى(  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا  -  21

 ان الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع البسكوٌت و الحلوٌات 6813برلم  25195415

 مع مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 مدٌنة الصالحٌة الجدٌدة -االولً لطاع )و(المنطمة الصنااٌة  - 15نشاطها. ا بجهة : مصنع بالمطعة رلم 

ا لٌد فى  3555550555مٌنً توب للمواد الؽذائٌة لصاحبها دمحم دمحم صالح حاج رحمون  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   -  22

ان الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع البسكوٌت والسناكس والحلوٌات الشرلٌة والؽربٌة والعصائر وتعبئة  6739برلم  25195452

المواد الؽذائٌة   مع مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لمباشرة  وتؽلٌؾ

 مدٌن  بدر -المنطم  الصنااٌ  االولً  - 26نشاطها ا بجهة : لطع  

ا لٌد فى  155550555ا رأس مال  ا   العبد مٌدٌكال لتصنٌع المستلزمات الطبٌة لصاحبها دمحم ؼرٌب احمد احمد  ا تاجر فرد -  23

 : 72ان االنشطة داخل الئحة  6859برلم  25195414

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع جمٌع المستلزمات الطبٌة واالجهزة الطبٌة

 : تورٌد جمٌع المستلزمات الطبٌة واالجهزة الطبٌة  72االنشطة خارج الئحة  -

و فً حالة ادم  2517لسنة  72مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم الى المنشأة إفراد حسابات مالٌة مستملة و 

 2517لسنة  72التزام المنشأة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

كفر بدوي   -ش الصفا  9 - 2شمة  -ة : الدورالثانً ادم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة ا بجه

 -طرٌك العزٌزٌة  -

ا لٌد فى  155550555العبد مٌدٌكال لتصنٌع المستلزمات الطبٌة لصاحبها دمحم ؼرٌب احمد احمد  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   -  24

لسنة  72مجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم ان بذات المانون. الى المنشأة ممارسة النشاط الوارد بال 6859برلم  25195414

والئحت  التنفٌذٌ  لبل النشاط الخارج ان تلن المجاالت . مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى المنشأة  2517

 الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة           

 -طرٌك العزٌزٌة  -كفر بدوي   -ش الصفا  9 - 2شمة  -ً لمباشرة نشاطها . ا بجهة : الدورالثان            

لصاحبها نوران ابدالحمٌد الشبراوي بكري اسمااٌل  ا تاجر فرد ا  Effective Pharmaافٌكتٌؾ فارما لتجارة االدوٌة  -  25

 : 72ان االنشطة داخل الئحة  6858برلم  25195414ا لٌد فى  155550555رأس مال  ا  

لتجزئة لالدوٌة البشرٌة واالدوٌة البٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة ومستحضرات التجمٌل والمطهرات والمستلزمات تجارة الجملة وا

 الطبٌة واالجهزة الطبٌة واضافات االاالؾ ومركزاتها الى أن تتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة بدر فمط 

 : تصنٌع كل ما سبك لدي الؽٌر  72االنشطة خارج الئحة  -

و فً حالة ادم  2517لسنة  72أة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم الى المنش

 مدٌنة بدر -بجوار  مسجد الصحابة  -الثالثة جهاز  - 2شمة  -التزام المنشأة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع ا بجهة : الدور االول 
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الجهزة الكهربائٌة لصاحبها  احمد ابدالحمٌد حمدي دمحم جمال الردٌنً  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا  العاشر من رمضان ل -  26

ان الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االجهزة الكهربائٌة مع مراااة أحكام الموانٌن  6825برلم  25195416ا لٌد فى  1555550555

مجاورة  - 63ة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ا بجهة : امارة واللوائح والمرارات السارٌة والى المنشاة الحصول الى كاف

 -حً السالمٌة  - 55

برلم  25195423ا لٌد فى  23555550555سالم انتربان لصاحبها دمحم احمد سالم ٌوسؾ  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   -  27

الدائري وانتاج السٌركولٌر والٌولً والترٌكو ان الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع خٌوط البولٌستر وخٌوط الؽزل والنسٌج  6863

والنسٌج العرضً بروم وخٌوط الشانٌل وصباؼتها والطبااة الٌها  مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌ  وبشرط 

ال -ٌس الصنااٌة منطمة توسعات بلب-بلون ص  150908إستصدار التراخٌص الالزمة لممارس  هذه االنشط  ا بجهة : المطعة رلم 

 فدان 85

ا لٌد فى  255550555كٌدز للمالبس الجاهزة لصاحبها رحاب ابدالبدٌع ابراهٌم سلٌمان  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   -  28

ان تجارة الجملة والتجزئة للمالبس الجاهزة الً ان تتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان   6866برلم  25195423

أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى المنشاة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ا بجهة  مع مراااة

 سنتر الزهور-114رلم -: الدور الثانً

مال  ا   انجاز النشاء وادارة وتشؽٌل مدارس ومعاهد التعلٌم الفنً لصاحبها دمحم كمال دمحم احمد ابده  ا تاجر فرد ا رأس -  29

 : 72ان االنشطة داخل الئحة  6745برلم  25195452ا لٌد فى  555550555

  -انشاء او ادارة او تشؽٌل المدارس  -انشاء او ادارة او تشؽٌل مدارس ومعاهد التعلٌم الفنً 

 : اانشاء او ادارة او تشؽٌل معاهد التمرٌض  72االنشطة خارج الئحة  -

و فً حالة ادم  2517لسنة  72ٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم الى المنشأة إفراد حسابات مال

 2517لسنة  72التزام المنشأة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

لرٌة -بجوار مكتب برٌد الطٌبة-منزل كمال دمحم احمد -دور االولادم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات ا بجهة : ال

 الطٌبة

انجاز النشاء وادارة وتشؽٌل مدارس ومعاهد التعلٌم الفنً لصاحبها دمحم كمال دمحم احمد ابده  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   -  35

. الى المنشأة ممارسة النشاط الوارد ان و الحوافز الواردة بذات المانون 6745برلم  25195452ا لٌد فى  555550555

والئحت  التنفٌذٌ  لبل النشاط الخارج ان تلن المجاالت . مع مراااة أحكام  2517لسنة  72بالمجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم 

 الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى المنشأة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة           

 لرٌة الطٌبة-بجوار مكتب برٌد الطٌبة-منزل كمال دمحم احمد -لمباشرة نشاطها . ا بجهة : الدور االول            

ا لٌد فى  5555550555ثري تكس لصنااة االلمشة لصاحبها امر ادٌب دمحم خرس   ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   -  31

 فٌذٌه:والئحته التن  72ان نشاط داخل لانون رلم  6735برلم  25195451

  

تجارة المشة المنسوجات الى أن تتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من  -الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المشة المنسوجات 

 رمضان

 والئحته التنفٌذٌه: التصدٌر   72نشاط خارج لانون رلم 

و فً حالة ادم  2517لسنة  72الستثمار رلم الى المنشأة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون ا

 2517لسنة  72التزام المنشأة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 - 6المنطمة الصنااٌة جنوب ؼرب أ - 316المطعة رلم  -ادم تمتع ا بجهة : الدور الثانً الوي 



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ا لٌد فى  5555550555لمشة لصاحبها امر ادٌب دمحم خرس   ا تاجر فرد ا رأس مال  ا  ثري تكس لصنااة اال -  32

ان األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. الى المنشأة ممارسة  6735برلم  25195451

ئحت  التنفٌذٌ  لبل النشاط الخارج ان تلن المجاالت . مع وال 2517لسنة  72النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم 

 مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى المنشأة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة           

 - 6ؼرب أ المنطمة الصنااٌة جنوب - 316المطعة رلم  -لمباشرة نشاطها . ا بجهة : الدور الثانً الوي             

الرواد الدارة وتشؽٌل المدارس ومعاهد التعلٌم الفنً لصاحبها اسمااٌل صدلً انور دمحم كٌالنً ابدالمادر  ا تاجر فرد ا  -  33

 : 72ان االنشطة داخل الئحة  6737برلم  25195451ا لٌد فى  1555550555رأس مال  ا  

  -انشاء او ادارة او تشؽٌل المدارس  - انشاء او ادارة او تشؽٌل مدارس ومعاهد التعلٌم الفنً

 : اانشاء او ادارة او تشؽٌل معاهد التمرٌض  72االنشطة خارج الئحة  -

و فً حالة ادم  2517لسنة  72الى المنشأة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

 2517لسنة  72ا فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم التزام المنشأة بهذا الشرط ٌسمط حمه

 -صفط زرٌك  -ادم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات ا بجهة : دورٌن بفٌال اسمااٌل الكٌالنً 

 كٌالنً ابدالمادر  ا تاجر فرد ا الرواد الدارة وتشؽٌل المدارس ومعاهد التعلٌم الفنً لصاحبها اسمااٌل صدلً انور دمحم -  34

ان و الحوافز الواردة بذات المانون. الى المنشأة ممارسة النشاط  6737برلم  25195451ا لٌد فى  1555550555رأس مال  ا  

ع مراااة والئحت  التنفٌذٌ  لبل النشاط الخارج ان تلن المجاالت . م 2517لسنة  72الوارد بالمجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم 

 أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى المنشأة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة           

 -صفط زرٌك  -لمباشرة نشاطها . ا بجهة : دورٌن بفٌال اسمااٌل الكٌالنً             

 25195459ا لٌد فى  155550555رأس مال  ا   الشروق للمالبس الجاهزة لصاحبها هدي شعبان الً رزق  ا تاجر فرد ا -  35

ان تجارة الجملة والتجزئة للمالبس الجاهزة الً ان تتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان  مع مراااة  6782برلم 

ا ا بجهة : امارة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى المنشاة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطه

 35مجاورة  -3مربع  -15

ان الامة  6845برلم  25195421ا لٌد فى  1555550555هانً ثابت ابدالمالن جرجس  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   -  36

 وتشؽٌل مصنع لتصنٌع اثاا ودٌكور

التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ا مع مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى المنشأه الحصول الى كافة 

 مدٌنة بدر-بالمنطمة الصنااٌة )الحرفٌة ب(-29بجهة : المصنع الممام الً المطعة رلم 

لصاحبها احمد خالد احمد ابدالسالم  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   PVCنٌو مٌتال لتجارة المنتجات المعدنٌة والزجاج ولطااات  -  37

الً ان  pvcان تجارة الجملة والتجزئة للمنتجات المعدنٌة والزجاج ولطااات  6846برلم  25195421ا لٌد فى  555550555

 تتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان فمط

مع مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى المنشأه الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ا 

 39مجاورة  -13مربع ج  -28امارة -2: شمة بجهة 

ا لٌد فى  55550555الروضة للمالبس الجاهزة لصاحبها راندا رمضان سعد راؼب مصطفً  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   -  38

ان  ان تجارة الجملة والتجزئة للمالبس الجاهزة الً ان تتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمض 6797برلم  25195411

مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى المنشاة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ا بجهة 

 -ؼرب الحً العاشر-257امارة -26: رلم 

ا لٌد فى  1555550555ا  العالمٌة لتجارة االطارات والبطارٌات لصاحبها تامر نبٌل ابراهٌم دمحم  ا تاجر فرد ا رأس مال   -  39

ان تجارة الجملة والتجزئة لالطارات والبطارٌات الً ان تتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من  6779برلم  25195459
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رمضان  مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى المنشاة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 

 45مجاورة -الدور االرضً-2سنتر الشروق -ب6جهة : رلم نشاطها ا ب

ا لٌد فى  555550555فٌش فارم لالستزراع السمكً لصاحبها امر احمد دمحم ابراهٌم  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   -  45

اللوائح رخوٌات(  مع مراااة احكام الموانٌن و-اصداؾ-لشرٌات-ان إلامة المزارع السمكٌة )اسمان 6792برلم  25195411

بجوار مخبز -والمرارات السارٌة والى المنشأه الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ا بجهة : شمة بالدور الثالا

 العباس  الكبري-سالم 

 25195421ا لٌد فى  555550555دهانات جولدن لصاحبها االء الدٌن دمحم ابدالؽنً خٌر هللا  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   -  41

ان الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع معجون بالستٌن وورنٌش بوٌات بالستٌن وسلرمع مراااة احكام الموانٌن واللوائح  6848برلم 

المنطمة - 355والمرارات السارٌة والى المنشأه الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ا بجهة : المطعة رلم 

 مدٌنة الصالحٌة-الثانٌة 

ا لٌد فى  155550555المنار لتدوٌر المخلفات لصاحبها لبٌب شداد لبٌب خل  واصؾ  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   -  42

والئحت  والتنفٌٌذٌ  الام  و تشؽٌل مصنع لتجمٌع وااادة تدوٌر المملم   72ان انشطة داخل لانون  6849برلم  25195421

حت  التنفٌذٌة تجمٌع الممامة وفضالت االنشطة االنتاجٌة والخدمٌة    الى المنشأه والئ 72والمخلفات والفضالت انشطة خارج لانون 

و فً حالة ادم التزام الشركة 2517لسنة 72إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

 2517لسنة 72نون االستثمار رلم بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بما

 14المجاورة -13ادم تمتع األنشطة خارج لانون ا بجهة : المطعة رلم      

ا لٌد فى  155550555المنار لتدوٌر المخلفات لصاحبها لبٌب شداد لبٌب خل  واصؾ  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   -  43

 الواردة بذات المانون. ان االستثمار بالضمانات و الحوافز  6849برلم  25195421

      

مع مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ا 

 14المجاورة -13بجهة : المطعة رلم 

ا لٌد فى  1555550555س مال  ا  االمانً للصنااات الكٌماوٌة لصاحبها محروس دمحم محروس بدٌر  ا تاجر فرد ا رأ -  44

ان الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنظفات الصنااٌة مختلؾ انوااها مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح  6774برلم  25195458

المنطمة  - 524والمرارات السارٌة والى المنشاة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ا بجهة : مصنع رلم 

 - 6صنااٌة ؼرب أال

لصاحبها مصطفى ابدالفتاح ابدالوهاب ابدالفتاح مرسً  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   Kit Solutionsكٌت للحلو والتطٌبمات  -  45

اامال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولوااد البٌانات  -1ان  6772برلم  25195458ا لٌد فى  355550555

اامال انتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وانشاء لوااد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة  -2اها والتطبٌمات بمختلؾ انوا

وتشؽٌلها والتدرٌب الٌها. مع مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى المنشاة الحصول الى كافة التراخٌص 

 -المنطمة السكنٌة جنوب ؼرب الحً العاشر  -مبنً ع  - 12وحدة رلم ال - 61الالزمة لمباشرة نشاطها ا بجهة : شمة رلم 

ان الامة وتشؽٌل  6882برلم  25195435ا لٌد فى  3555550555دمحم احمد خلٌل حسٌن  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   -  46

حكام الموانٌن واللوائح والمرارات الزٌت( مع مراااة أ -مصنع لتصنٌع وتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة )البمولٌات بكافة انوااها 

المنطمة  - 25/136السارٌة والى المنشاة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ا بجهة : المطعة الصنااٌة رلم 

 - 6الصنااٌة أ

الامة  ان 6852برلم  25195422ا لٌد فى  1555550555ااطؾ ابدالرحمن محمود  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   -  47

وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن  مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى المنشاة الحصول الى كافة 

 - 6المنطمة الصنااٌة جنوب ؼرب أ - 277التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ا بجهة : المطعة رلم 



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ان الامة  6765برلم  25195453ا لٌد فى  1555550555أس مال  ا  ماجد محمود السٌد مصطفً  ا تاجر فرد ا ر -  48

وتشؽٌل مصنع لنشر وتمطٌع وصمل وجلً وتلمٌع الرخام والجرانٌت وترابٌع الرخام. مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات 

 - A4المنطمة الصنااٌة  - 39لمطعة رلم السارٌة والى المنشاة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ا بجهة : ا

ا لٌد فى  1555550555لصاحبها دمحم دمحم الً الكومً  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   PURE PLASTبٌور بالست  -  49

ان الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع ادوات مائدة ومنزلٌة من بالستٌن بكافة انوااها وحمن بالستٌن مع  6757برلم  25195453

حكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى المنشاة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ا بجهة : مراااة أ

 - 6بالمنطمة الصنااٌة جنوب ؼرب أ - 23المصنع الممام الً لطعة االرض رلم 

برلم  25195453ا لٌد فى  255550555  لصاحبها صابر احمد اشري السٌد الشٌن  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا EPICابٌن  -  55

 و الئحته التنفٌذٌه: 2517لسنة  72ان النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم  6748

 -ادخال البٌانات الً الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة  -انتاج المحتوى االلكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات 

 كز التدرٌب الاداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلوماتانشاء وادارة مرا

الامة وتنظٌم المعارض  -و الئحته التنفٌذٌه:  2517لسنة  72النشاط الخارج ان المجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم 

امار ملن صابر  -الول والمؤتمرات والحفالت العامة بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض الً ا بجهة : شمة بالدور ا

 -خلؾ الطب البٌطري  -ش خالد بن الولٌد  -احمد اشري 

برلم  25195453ا لٌد فى  255550555لصاحبها صابر احمد اشري السٌد الشٌن  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   EPICابٌن  -  51

 ان حده 6748

و فً حالة ادم  2517لسنة  72الوارد بمانون االستثمار رلم الى المنشأة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط 

 2517لسنة  72التزام المنشأة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

ارسة النشاط الوارد ادم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. الى المنشأة مم

والئحت  التنفٌذٌ  لبل النشاط الخارج ان تلن المجاالت . مع مراااة ا  2517لسنة  72بالمجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم 

 -خلؾ الطب البٌطري  -ش خالد بن الولٌد  -امار ملن صابر احمد اشري  -بجهة : شمة بالدور االول 

برلم  25195453ا لٌد فى  255550555اشري السٌد الشٌن  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   لصاحبها صابر احمد EPICابٌن  -  52

 ان أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى المنشأة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة            6748

خلؾ الطب  -ش خالد بن الولٌد  -حمد اشري امار ملن صابر ا -لمباشرة نشاطها . ا بجهة : شمة بالدور االول             

 -البٌطري 

ا لٌد فى  15555550555الهندسٌة للصنااات البالستٌكٌة لصاحبها رجب دمحم امٌن جاد  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   -  53

 : 72ان االنشطة داخل الئحة  6749برلم  25195453

 افة انوااها ولوازمهابك UPVCالامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مواسٌر البالستٌن من 

 : التورٌدات العمومٌة  72االنشطة خارج الئحة  -

و فً حالة ادم  2517لسنة  72الى المنشأة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

 2517لسنة  72ة بمانون االستثمار رلم التزام المنشأة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الوارد

 - 81ادم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. ا بجهة : لطعة االرض الصنااٌة رلم 

 -    بالمنطمة الصنااٌة 

ا لٌد فى  15555550555س مال  ا  الهندسٌة للصنااات البالستٌكٌة لصاحبها رجب دمحم امٌن جاد  ا تاجر فرد ا رأ -  54

والئحت   2517لسنة  72ان الى المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم  6749برلم  25195453



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

صول الى التنفٌذٌ  لبل النشاط الخارج ان تلن المجاالت . مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى المنشأة الح

 كافة التراخٌص الالزمة           

 -    بالمنطمة الصنااٌة  - 81لمباشرة نشاطها . ا بجهة : لطعة االرض الصنااٌة رلم             

الفرٌده كٌدز لتصنٌع المالبس الجاهزة لصاحبها مصطفً ابدالهادي الصاوي العدل  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   -  55

ان الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مالبس جاهزة متنواة من المشة ترٌكو. مع  6751برلم  25195453 ا لٌد فى 1555550555

 مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى المنشأة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة           

 -مدٌنة بدر  -فدان شرق الروبٌكً  855ااٌة المنطمة الصن - 51لمباشرة نشاطها . ا بجهة : لطعة رلم             

ا لٌد فى  3555550555روما تكس لصباؼة الخٌوط لصاحبها اشرؾ جمٌل رمزي سٌفٌن  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   -  56

ان الامة وتشؽٌل مصنع لصباؼة الخٌوط مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى  6752برلم  25195453

 C6بالمنطمة الصنااٌة  11المنشاة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ا بجهة : المطعة رلم 

لصاحبها ابدالرحمن رضا دمحم ابدالعزٌز اوٌس  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   candy daysكاندي داٌٌز لتصنٌع الحلوي  -  57

ة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الحلوي مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح ان الام 6753برلم  25195453ا لٌد فى  155550555

 3المطعة رلم  -والمرارات السارٌة والى المنشاة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ا بجهة : الدور االرضً 

 - 7المجاورة  -

ا لٌد فى  1555550555وب  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا  مركز لٌنجوا للتدرٌب لصاحبها امٌم  مصطفً ابدالرحمن احمد اٌ -  58

والئحت  التنفٌذٌ  : انشاء وادارة مراكز التدرٌب الاداد الباحثٌن ومراكز  72ان االنشطة داخل لانون  6755برلم  25195453

واالتصاالت وتطوٌرها  انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المخصصة فً مجاالت المعلومات  -نمل تكنولوجٌا المعلومات

والئحت  التنفٌذٌ  مراكز  الاداد وتنمٌة وتدرٌب الموارد البشرٌة فً مجاالت اللؽات.مع التزام المنشأه  72االنشطة داخل لانون 

وفً ح  ممارسة النشاط  2517لسنة  72إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

 مركز المدٌنة-2555سٌنكو -MC2المطعة رلم  -13ارد ا بجهة : مكتب رلم الو

ا لٌد فى  1555550555مركز لٌنجوا للتدرٌب لصاحبها امٌم  مصطفً ابدالرحمن احمد اٌوب  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   -  59

لتنفٌذٌ  لبل النشاط الخارج ان والئحت  ا 2517لسنة  72ان بالمجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم  6755برلم  25195453

 تلن المجاالت 

 . مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى المنشأه الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة           

الواردة بمانون االستثمار  لمباشرة نشاطها .  الة ادم التزام المنشأه بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز            

 مركز المدٌنة-2555سٌنكو -MC2المطعة رلم  -13ا بجهة : مكتب رلم  2517لسنة  72رلم 

االٌاد لتصنٌع ولحام وتركٌب مواسٌر البالستٌن لصاحبها دمحم سعٌد دمحم ابراهٌم بطل  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   -  65

و  2517لسنة  72النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم ان  6756برلم  25195453ا لٌد فى  555550555

 الئحته التنفٌذٌه:

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع ولحام مواسٌر البالستٌن .

 تركٌب مواسٌر البالستٌن. -و الئحته التنفٌذٌه:  2517لسنة  72النشاط الخارج ان المجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم 

 و فً حالة ادم 2517لسنة  72اد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم الى الشركة إفر

.التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار ا بجهة : منزل / نجوي ابراهٌم محمود 

 لبٌسب -شبرا النخلة  -حً السوق  -

االٌاد لتصنٌع ولحام وتركٌب مواسٌر البالستٌن لصاحبها دمحم سعٌد دمحم ابراهٌم بطل  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   -  61

 2517لسنة  72ان رلم  6756برلم  25195453ا لٌد فى  555550555



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 و الئحته التنفٌذٌه لبل النشاط 2517لسنة  72ى الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم ال

 الخارج ان تلن المجاالت

مع مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ا 

 بلبٌس -شبرا النخلة  -حً السوق  -ل / نجوي ابراهٌم محمود بجهة : منز

ان الامة وتشؽٌل  6877برلم  25195424ا لٌد فى  155550555دمحم ابدهللا ابدالداٌم حسن  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   -  62

والمرارات السارٌة والى المنشاة  مصنع لتصنٌع الؽزل والنسٌج والمنسوجات والمالبس الجاهزة مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح

 - 6جنوب ؼرب أ - 332الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ا بجهة : المطعة رلم 

ان تجارة الجملة  6873برلم  25195424ا لٌد فى  155550555دمحم محمود ابدالعال دمحم  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   -  63

الى أن تتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات والتجزئة للمواد الؽذائٌة 

امار رلم  -بالدور االرضً  - 1السارٌة والى المنشاة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ا بجهة : الوحدة رلم 

 - 14الحً  - 2ج29

 6785برلم  25195415ا لٌد فى  255550555مجدي جوهر دمحم داود  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   الجوهرة مول لصاحبها -  64

ان االستثمار العماري بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم مع مراااة أحكام 

 27ول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ا بجهة : المطعة رلم الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى المنشاة الحص

- MC2  -  مركز المدٌنة- 

ا لٌد فى  555550555السعد للصنااات لصاحبها مسعد مسلم ابدالعزٌز سٌد احمد  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   -  65

ملٌة وتجفٌؾ وتعبئة والخضروات مع مراااة أحكام ان الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع البطاطس النصؾ م 6784برلم  25195415

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى المنشاة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ا بجهة : منزل رجب 

 -بلبٌس  -شارع رشٌد ابو لبن  -الدور االرضً  -مسلم ابدالعزٌز 

ان الامة  6783برلم  25195415ا لٌد فى  255550555اجر فرد ا رأس مال  ا  السٌده ٌوسؾ السبااً اثمان  ا ت -  66

وتشؽٌل مصنع لتصنٌع حلوي جافة واصائر مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى المنشاة الحصول الى 

 -مشتول السوق  -شارع طارق بن زٌاد  -ن كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ا بجهة : منزل ملن / احمد حسن احمد شوما

ا لٌد فى  3555550555ماسونً لتجارة المالبس لصاحبها ابراهٌم ابدالحلٌم المؽربل  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   -  67

 ان تجارة التجزئة للمالبس الجاهزة الى أن تتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان فمط مع 6854برلم  25195422

مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى المنشاة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ا بجهة : 

 -الحً االول  - 6المجاورة  - 6/115المطعة رلم 

ا لٌد فى  155550555  ا  الصفوة لتجارة مستحضرات التجمٌل لصاحبها دمحم دمحم السٌد دمحم الً  ا تاجر فرد ا رأس مال -  68

ان تجارة الجملة والتجزئة لمستحضرات التجمٌل واالكسسوارات الحرٌمً الى أن تتم ممارسة النشاط  6857برلم  25195422

داخل مدٌنة العاشر من رمضان مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى المنشاة الحصول الى كافة التراخٌص 

 - 12المجاورة  - 42منزل رلم  - 1لمباشرة نشاطها ا بجهة : الوحدة رلم  الالزمة

مصر الدولٌ  لتشكٌل المعادن والتورٌدات العمومٌة لصاحبها حٌاه احمد حنفً حسن  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   -  69

 والئحته التنفٌذٌه: 72ان انشطة داخل لانون  6858برلم  25195422ا لٌد فى  555550555

 امة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن ال

 والئحته التنفٌذٌه التورٌدات العمومٌة  72انشطة خارج لانون 

و فً حالة ادم  2517لسنة  72الى المنشأة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

 2517لسنة  72تمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم التزام المنشأة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً ال



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الدور الثالا  - 448ادم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. الى ا بجهة : وحدة رلم 

 -مول الجوهرة  -

لصاحبها حٌاه احمد حنفً حسن  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا  مصر الدولٌ  لتشكٌل المعادن والتورٌدات العمومٌة  -  75

 72ان المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم  6858برلم  25195422ا لٌد فى  555550555

ئح والمرارات السارٌة والى والئحت  التنفٌذٌ  لبل النشاط الخارج ان تلن المجاالت . مع مراااة أحكام الموانٌن واللوا 2517لسنة 

 المنشأة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة           

 -مول الجوهرة  -الدور الثالا  - 448لمباشرة نشاطها . ا بجهة : وحدة رلم             

ل  ا تاجر فرد ا لصاحبها نوران ابدالحمٌد الشبراوي بكري اسمااٌ Effective Pharmaافٌكتٌؾ فارما لتجارة االدوٌة  -  71

لسنة  72ان بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم  6858برلم  25195414ا لٌد فى  155550555رأس مال  ا  

2517 

ادم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. الى المنشأة ممارسة النشاط الوارد 

والئحت  التنفٌذٌ  لبل النشاط الخارج ان تلن المجاالت . مع مراااة أحكام  2517لسنة  72نصوص الٌها بمانون رلم بالمجاالت الم

 الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى المنشأة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة           

 مدٌنة بدر -بجوار  مسجد الصحابة  -الثالثة جهاز  - 2شمة  -لمباشرة نشاطها . ا بجهة : الدور االول             

ا لٌد فى  3555550555الدٌبتكس للؽزل والنسٌج لصاحبها ماٌكل سلٌمان حنا واصؾ  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   -  72

ات السارٌة ان الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الؽزل والنسٌج مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرار 6855برلم  25195414

 -فدان  855المنطمة الصنااٌة  -أ  55والى المنشاة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ا بجهة : المطعة رلم 

 -مدٌنة بدر  -شرق الروبٌكً 

مة ان الا 6852برلم  25195414ا لٌد فى  1555550555حسام ازت دمحم فتحً السٌد  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   -  73

وتشؽٌل مصنع لخلط الكٌماوٌات  مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى المنشاة الحصول الى كافة 

 -مدبنة بدر  -المنطمة الصنااٌة الحرفٌة ب  - 13التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ا بجهة : لطعة رلم 

ان الامة وتشؽٌل  6856برلم  25195414ا لٌد فى  1555550555مال  ا  اٌد سٌد دمحم ابدالسالم  ا تاجر فرد ا رأس  -  74

مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌة ) العصائر ( مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى المنشاة الحصول الى كافة 

 -مدٌنة بدر  -مدخل ب  - 19لم امارة ر - 14شمة  -التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ا بجهة : الدور الثانً 

ا لٌد فى  555550555منال ستار للمنتجات البالستٌكٌة لصاحبها منال بدوي ابدالسالم البنً  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   -  75

 دوسٌهات بالستٌن-بكر استرٌتش فٌلم-ان الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة )بكر سواٌت 6825برلم  25195416

) 

 مع مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى المنشاه الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 مدٌنة بدر-فدان 155المنطمة الصنااٌة -145نشاطها. ا بجهة : المطعة رلم 

برلم  25195417ا لٌد فى  15555.000الكامل للسجاد لصاحبها محمود دمحم كامل حسن  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   -  76

ان تجاره الجمل  والتجزئة للسجاد والموكٌت الً ان تتم ممارس  النشاط داخل مدٌن  العاشر من رمضان فمط   مع مراااه  6827

-1احكام اللوائح والمرارات السارٌة والً المنشاه الحصول الً كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ا بجهة : الوحدة رلم 

 14المجاورة -مربع ج -45امارة 

ا لٌد فى  3555550555الفجر للصنااات الهندسٌة لصاحبها اٌمن نبٌل حسٌن فرج  ا تاجر فرد ا رأس مال  ا   -  77

ان الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االجهزة الكهربائٌة والمنزلٌة مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح  6828برلم  25195417

المنطمة -213ارٌة والى المنشاة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ا بجهة : المطعة رلم والمرارات الس

 5الصنااٌة أ



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

التجمٌل والمكمالت الؽذائٌة والمطهرات  تجارة وتوزٌع مستحضرات (ش.ذ.م.م)   شركة  ا  " innova pharmaاٌنوفا فارما  -  1

 واالاشاب الطبٌة والبان االطفال واالدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة وتصنٌع كل ما سبك لدي الؽٌر

  

 وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ا وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

تشترن بأي وج  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال شبٌهة بأامالها أو التً لد تعاونها الى وٌجوز للشركة أن 

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

تجارة وتوزٌع مستحضرات التجمٌل والمكمالت  ا ان " 6743رلم ب 25195452الٌدت فى  255550555ارأس مالها     

 الؽذائٌة والمطهرات واالاشاب الطبٌة والبان االطفال واالدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة وتصنٌع كل ما سبك لدي الؽٌر

  

 ممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ا وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة ل

وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وج  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال شبٌهة بأامالها أو التً لد تعاونها الى 

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

 الجمباز -شارع مستجد المنشٌة الجدٌدة  -شم  ?  -امار رلم  -: الدور االول 

)ش.ذ.م.م(   شركة  ا  إدارة و تشؽٌل و تملن المطاام و الكافٌترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع  The coffee makerذاكوفً ماكر  -  2

 اواىأنواع المشروبات(ادا الكحولٌة)و تمدٌم جمٌع أنواع المأكوالت و التٌن 

  

 وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ا وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وج  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال شبٌهة بأامالها أو التً لد تعاونها الى 

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

ا ان إدارة و تشؽٌل و تملن المطاام و الكافٌترٌات الثابتة  6787برلم  25195415الٌدت فى  355550555ارأس مالها     

 أنواع المأكوالت و التٌن اواى لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات(ادا الكحولٌة)و تمدٌم جمٌع

  

 وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ا وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

الى  وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وج  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال شبٌهة بأامالها أو التً لد تعاونها

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

 -ؼرب الحً العاشر  - 15شم   -: الدور الثانً الوي 

وتشؽٌل مصنع لتصنٌع  الامة السهم للمنتجات البالستٌكٌة  شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة   شركة  ا   -  3

 .5الشرنن ( -المنتجات البالستٌكٌة ) االسترتش 



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

            

 مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.           

ان الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة )  ا 6735برلم  25195451الٌدت فى  2555550555ارأس مالها     

 .5الشرنن ( -االسترتش 

            

مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ا 

 - 51مجاورة رلم  - 212العمار رلم  - 1بجهة : الوحدة رلم 

شرٌؾ سعٌد ابو الٌزٌد الزهٌري وشرٌكٌ    شركة  ا  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌةبكاف  انوااها و  -  4

مستلزماتها  مع مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة  

ا ان الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات  6834برلم  25195418الٌدت فى  3355550555نشاطها.  ارأس مالها   

البالستٌكٌةبكاف  انوااها و مستلزماتها  مع مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة 

 منطمة الصنااٌة بطرٌك بلبٌس الماهرة الصحراوى ـبال 123التراخٌص الالزمة لمباشرة  نشاطها. ا بجهة : المطعة رلم 

تجارة و توزٌع المكمالت الؽذائٌة و الفٌتامٌنات و  - (ش.ذ.م.م)   شركة  ا  " LiveWeLL Pharmaلٌؾ وٌل فارما  -  5

نسائٌة و االاشاب الطبٌة و االجهزه و األدوات و المستلزمات الطبٌة و مستحضرات التجمٌل الطبٌة و مستحضرات التجمٌل ال

 أدوات الزٌنة و العناٌة بالشعر.

 التورٌدات العمومٌة. -

            

مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة             

 نشاطها.           

تجارة و توزٌع المكمالت الؽذائٌة و  - ا ان " 6855م برل 25195414الٌدت فى  185550555ارأس مالها     

الفٌتامٌنات و االاشاب الطبٌة و االجهزه و األدوات و المستلزمات الطبٌة و مستحضرات التجمٌل الطبٌة و مستحضرات التجمٌل 

 النسائٌة و أدوات الزٌنة و العناٌة بالشعر.

 التورٌدات العمومٌة. -

            

راااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة مع م            

 منشٌة أباظة -شارع كمال  -45نشاطها. ا بجهة : الدور األول العمار رلم 

ع لتصنٌع المنتجات الورلٌة ) اتش بً للمنتجات الورلٌة شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة   شركة  ا  الامة وتشؽٌل مصن -  6

 الكور ( -صنادٌك الكرتون 

            

مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة             

 نشاطها.           

ان الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الورلٌة )  ا 6731برلم  25195451الٌدت فى  2555550555ارأس مالها     

 الكور ( -صنادٌك الكرتون 

            



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة             

 - 1سنتر المصرٌة  -ب  6شم   -نشاطها. ا بجهة : الدور االول الوي 

 الفارس العربً اللحاق العمالة المصرٌة بالداخل والخارج ش ذ م م   شركة  ا   -  7

الحاق العمال  المصرٌ  للعمل بالداخل والخارج  مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة بشرط استصدار كافة 

كون لها مصلحة أو تشترن باى وج  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة أن ت

التً تزاول أاماال شبٌه  بأامالها أو التً لد تعاونها الى تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج كما ٌجوز لها أن تندمج فً 

 الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون والئحت  التنفٌذٌة

ا ان الحاق العمال  المصرٌ  للعمل بالداخل والخارج  مع  6794برلم  25195411الٌدت فى  1555550555ارأس مالها     

مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة بشرط استصدار كافة التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة 

ج  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال شبٌه  بأامالها أو التً لد تعاونها أن تكون لها مصلحة أو تشترن باى و

الى تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام 

 - -مركز كفر صمر  -حى النصر  -بد الهادى وصفى برج ا -المانون والئحت  التنفٌذٌة ا بجهة : شارع الجالء 

 الامة وتشؽٌل مصنع : اولٌ  فارما  (ش.ذ.م.م)   شركة  ا  " -  8

لتصنٌع األدوٌة البشرٌة و البٌطرٌة و مستحضرات التجمٌل و المطهرات و المكمالت الؽذائٌة و المستلزمات الطبٌ  و الخامات  -

 الدوائٌة و مواد التعبئة و التؽلٌؾ.

 لتعبئة و تؽلٌؾ المواد الؽذائٌة الجافة و السائلة. -

تجارة و توزٌع و تورٌد األدوٌة و الخامات الدوائٌة و الكٌماوٌات و مواد التعبئة و التؽلٌؾ و المكمالت الؽذائٌة و  - "

طفال و إضافات االاالؾ   المستلزمات و األجهزه الطبٌة و أجهزه المعامل و مستحضرات التجمٌل و األؼذٌة الخاصة و أؼذٌة األ

 الامة وتشؽٌل مصنع : ا ان " 6778برلم  25195459الٌدت فى  555550555ارأس مالها   

لتصنٌع األدوٌة البشرٌة و البٌطرٌة و مستحضرات التجمٌل و المطهرات و المكمالت الؽذائٌة و المستلزمات الطبٌ  و الخامات  -

 الدوائٌة و مواد التعبئة و التؽلٌؾ.

 تعبئة و تؽلٌؾ المواد الؽذائٌة الجافة و السائلة.ل -

تجارة و توزٌع و تورٌد األدوٌة و الخامات الدوائٌة و الكٌماوٌات و مواد التعبئة و التؽلٌؾ و المكمالت الؽذائٌة و  - "

و إضافات االاالؾ ا  المستلزمات و األجهزه الطبٌة و أجهزه المعامل و مستحضرات التجمٌل و األؼذٌة الخاصة و أؼذٌة األطفال

 -الزلازٌك بحري  -الدور الثالا  -شارع حسن شاكر 96بجهة : 

اولٌ  فارما  (ش.ذ.م.م)   شركة  ا  و مخصبات التربة و المحالٌل الطبٌ  و األدوٌة البٌطرٌة و المطهرات و ألبان األطفال و  -  9

 المنتجات الورلٌة و المبٌدات الحشرٌة.

 ة مركز إلاداد و تدرٌب و تنمٌة الموارد البشرٌة.انشاء و تشؽٌل و إدار -

 المٌام بإنهاء اجراءات تسجٌل األدوٌة و المستحضرات الطبٌ . -

بتعدٌل احكام المانون رلم 2517لسنة  7و المانون رلم1982لسنة 121االستٌراد والتصدٌر ا تلتزم الشركة بأحكام المانون رلم  -

 .فً شأن سجل المستوردٌن 1982لسنة 121

 التصنٌع و التعبئة و التؽلٌؾ لدى الؽٌر. -

ا ان و مخصبات التربة و المحالٌل الطبٌ  و األدوٌة  6778برلم  25195459الٌدت فى  555550555ارأس مالها          

 البٌطرٌة و المطهرات و ألبان األطفال و المنتجات الورلٌة و المبٌدات الحشرٌة.

 اداد و تدرٌب و تنمٌة الموارد البشرٌة.انشاء و تشؽٌل و إدارة مركز إل -



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المٌام بإنهاء اجراءات تسجٌل األدوٌة و المستحضرات الطبٌ . -

بتعدٌل احكام المانون رلم 2517لسنة  7و المانون رلم1982لسنة 121االستٌراد والتصدٌر ا تلتزم الشركة بأحكام المانون رلم  -

 فً شأن سجل المستوردٌن .1982لسنة 121

 -الزلازٌك بحري  -الدور الثالا  -شارع حسن شاكر 96ٌع و التعبئة و التؽلٌؾ لدى الؽٌر. ا بجهة : التصن -

اولٌ  فارما  (ش.ذ.م.م)   شركة  ا  مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة  -  15

 التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.           

ا ان مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  6778برلم  25195459الٌدت فى  555550555ارأس مالها     

الزلازٌك  -الدور الثالا  -شارع حسن شاكر 96والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ا بجهة : 

 -بحري 

 ارة والمماوالت  )ش.ذ.م.م(   شركة  ا  التجارة العامة.االتحاد الكوٌتٌة للتج -  11

 المماوالت العمومٌة. -

  

 وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ا وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

زاول أاماال شبٌهة بأامالها أو التً لد تعاونها الى وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وج  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً ت

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

 ا ان التجارة العامة. 6758برلم  25195453الٌدت فى  15555550555ارأس مالها     

 ومٌة.المماوالت العم -

  

 وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ا وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وج  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال شبٌهة بأامالها أو التً لد تعاونها الى 

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

 -مول الحجاز  - 7مدخل  - 1: مكتب رلم 

 الامة وتشؽٌل مصنع لطالء وتشؽٌل المعادن. كٌمٌكوستٌل لطالء و تشؽٌل المعادن  (ش.ذ.م.م)   شركة  ا  " -  12

 العمومٌة.التورٌدات  - "

            

مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة             

 نشاطها.           

 ن.الامة وتشؽٌل مصنع لطالء وتشؽٌل المعاد ا ان " 6878برلم  25195428الٌدت فى  3555550555ارأس مالها     

 التورٌدات العمومٌة. - "

            

مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة             

 -مول الحجاز  - 2مدخل  -الدور الثانً  - 1نشاطها. ا بجهة : الوحدة رلم 



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ااة المنتجات المطاطٌ  )ش.ذ.م.م(   شركة  ا   الامة وتشؽٌل مصنع لتدوٌر الكاوتش وتصنٌع الخلٌل لتدوٌر الكاوتش وصن -  13

 المنتجات المطاطٌة

           

مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة            

 نشاطها.          

ا ان الامة وتشؽٌل مصنع لتدوٌر الكاوتش وتصنٌع المنتجات  6729برلم  25195451الٌدت فى  3555550555لها   ارأس ما  

 المطاطٌة

           

مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة            

 ابو حماد -العباس   -ازبة اطٌ  نجم  -ملن سند منصور  341 نشاطها. ا بجهة : منزل

احمد صبحً دباغ وشرٌك    شركة  ا  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجهٌز ونسج خٌوط الٌاؾ صنااٌة فتالة ولؾ خٌوط  -  14

 المشة لطنٌة مخلوطة والمشة بولٌستر مجهزة والمشة صوفٌة.

  

 المرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح و

ا ان الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجهٌز ونسج خٌوط  6786برلم  25195415الٌدت فى  21555550555ارأس مالها     

 صوفٌة.الٌاؾ صنااٌة فتالة ولؾ خٌوط المشة لطنٌة مخلوطة والمشة بولٌستر مجهزة والمشة 

  

مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ا 

 - A1المنطمة الصنااٌة  -الدور الثانً الوي  - IXVبجهة : لطعة رلم 

 -مصنع :الامة وتشؽٌل  (ش.ذ.م.م)   شركة  ا  " Oligyptاولٌجٌبت للتجارة  -  15

 لتصنٌع الزٌوت النباتٌة -

 المخلالت ) -الفاكهة -الخضروات  -الزٌتون  -لتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة (الفول  -

 التجارة العامة والتورٌدات العمومٌة  - "

المستوردٌن و  فً شأن سجل1982لسنة 121االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ا مع التزام الشركة بأحكام المانون رلم  -

بتعدٌل بعض احكام المانون 2517لسنة 7فً شأن تنظٌم أامال الوكالة التجارٌة والى المانون رلم 1982لسنة 125المانون رلم 

 1982لسنة 121

  

الامة وتشؽٌل  ا ان " 6833برلم  25195417الٌدت فى  555550555وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن   ارأس مالها   

 -مصنع :

 لتصنٌع الزٌوت النباتٌة -

 المخلالت ) -الفاكهة -الخضروات  -الزٌتون  -لتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة (الفول  -

 التجارة العامة والتورٌدات العمومٌة  - "



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌن و فً شأن سجل المستورد1982لسنة 121االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ا مع التزام الشركة بأحكام المانون رلم  -

بتعدٌل بعض احكام المانون 2517لسنة 7فً شأن تنظٌم أامال الوكالة التجارٌة والى المانون رلم 1982لسنة 125المانون رلم 

 1982لسنة 121

  

 74المجاورة  -138امار رلم  -الدور االرضى  - 1وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن ا بجهة : شمة رلم 

(ش.ذ.م.م)   شركة  ا  واللوائح والمرارات السارٌة ا وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة  Oligyptاولٌجٌبت للتجارة  -  16

 لممارسة هذه األنشطة .

وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وج  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال شبٌهة بأامالها أو التً لد تعاونها الى 

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

ا ان واللوائح والمرارات السارٌة ا وبشرط استصدار  6833برلم  25195417الٌدت فى  555550555ارأس مالها     

 التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال شبٌهة بأامالها أو التً لد تعاونها الى  وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وج  من الوجوه

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

 74المجاورة  -138امار رلم  -الدور االرضى  - 1: شمة رلم 

أختبارات ؼٌر اتالفٌة ومعالجة  - شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة   شركة  ا  " visual visionفٌجوال فٌوجن  -  17

 حرارٌة 

 المماوالت العامة -

 وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ا وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة    

شركة أن تشترن بأي وج  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال شبٌهة بأامالها أو التً لد تعاونها الى 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 كل  طبماً ألحكام المانون 

 أختبارات ؼٌر اتالفٌة ومعالجة حرارٌة  - ا ان " 6761برلم  25195454الٌدت فى  555550555ا   ارأس ماله  

 المماوالت العامة -

 وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ا وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة    

ن الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال شبٌهة بأامالها أو التً لد تعاونها الى وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وج  م 

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

 - - 6شم  -71ارة ام -14الحً  -وذلن كل  طبماً ألحكام المانون ا بجهة : الدور االرضً 

و  2517لسنة  72احمد اجمً اسمااٌل الً وشركاه   شركة  ا  النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم  -  18

 الئحته التنفٌذٌه:

 بالط ( . -بلدوره  -انترلون  -بلون  -الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مواد البناء االسمنتٌة ) طوب 

 تورٌد كافة منتجات مواد البناء -و الئحته التنفٌذٌه:  2517لسنة  72االت المنصوص الٌها بمانون رلم النشاط الخارج ان المج

 و فً حالة ادم 2517لسنة  72الى الشركة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

ا ان النشاط  6759برلم  25195453الٌدت فى  3555550555ع   ارأس مالها   .التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمت

 و الئحته التنفٌذٌه: 2517لسنة  72الوارد بالمجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم 



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 بالط ( . -بلدوره  -انترلون  -بلون  -الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مواد البناء االسمنتٌة ) طوب 

 تورٌد كافة منتجات مواد البناء -و الئحته التنفٌذٌه:  2517لسنة  72ت المنصوص الٌها بمانون رلم النشاط الخارج ان المجاال

 و فً حالة ادم 2517لسنة  72الى الشركة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

مركز  -مشروع الجوهرة مول  - MC2 - 27المطعة  - 415ا بجهة : الوحدة رلم .التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع 

 -المدٌنة 

 2517لسنة  72احمد اجمً اسمااٌل الً وشركاه   شركة  ا  بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم  -  19

 ت المانون.ادم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذا

 و الئحته التنفٌذٌه لبل النشاط 2517لسنة  72الى الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم 

 الخارج ان تلن المجاالت

 مع مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.

  

 72ا ان بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم  6759برلم  25195453الٌدت فى  3555550555ارأس مالها     

 2517لسنة 

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

 و الئحته التنفٌذٌه لبل النشاط 2517لسنة  72ا بمانون رلم الى الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص الٌه

 الخارج ان تلن المجاالت

مع مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ا 

 -مركز المدٌنة  -مشروع الجوهرة مول  - MC2 - 27المطعة  - 415بجهة : الوحدة رلم 

 والئحت  التنفٌذٌة لبل النشاط الخارج ان تلن المجاالت2517لسنة 72احمد الفمى وشرٌك    شركة  ا  رلم  -  25

 مع مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.

والئحت  التنفٌذٌة لبل النشاط الخارج 2517لسنة 72ا ان رلم  6865برلم  25195423الٌدت فى  3555550555ارأس مالها     

 ان تلن المجاالت

مع مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ا 

 -مٌت حبٌب  -ابدالحمٌد الى الفمى امار ملن دمحم  -بجهة : شمة بالدور الثانى 

 والئحت  التنفٌذٌة :72احمد الفمى وشرٌك    شركة  ا   االنشطة داخل لانون  -  21

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الهٌاكل المعدنٌة والتانكات الحدٌدٌة -

  

"  

 والئحت  التنفٌذٌة :72االنشطة خارج لانون 

 المماوالت العامة -



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون االستثمار ا وفى حالة ادم التزام الشركة بهذا الشرط والى الشركة إفراد 

ا مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد 2517لسنة 72ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

ا ان االنشطة  6865برلم  25195423الٌدت فى  3555550555ستثمار   ارأس مالها   بالمجاالت المنصوص الٌها بمانون اال

 والئحت  التنفٌذٌة :72داخل لانون 

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الهٌاكل المعدنٌة والتانكات الحدٌدٌة -

  

"  

 والئحت  التنفٌذٌة :72االنشطة خارج لانون 

 المماوالت العامة -

بات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون االستثمار ا وفى حالة ادم التزام الشركة بهذا الشرط والى الشركة إفراد حسا

ا مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد 2517لسنة 72ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 -مٌت حبٌب  -امار ملن دمحم ابدالحمٌد الى الفمى  -مار ا بجهة : شمة بالدور الثانى بالمجاالت المنصوص الٌها بمانون االستث

براندنج ماسترز للتوكٌالت و العالمات التجارٌة  (ش.ذ.م.م)   شركة  ا  التوكٌالت التجارٌة مع االلتزام بأحكام المانون رلم  -  22

 فً شأن تنظٌم أامال الوكالة التجارٌة . 1982لسنة 125

 تعبئة و تؽلٌؾ المواد الؽذائٌة لدى الؽٌر . -

المعدل بمانون 2552لسنة 82تصمٌم و تسجٌل واستؽالل العالمات التجارٌة ( الفرنشاٌز). الى الشركة االلتزام بأحكام المانون رلم  -

 بشأن تنظٌم العالمات التجارٌة.2557لسنة 29رلم 

بتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات(ادا الكحولٌة) و تمدٌم جمٌع أنواع المأكوالت و الامة و تشؽٌل و ادارة المطاام و الكافترٌات الثا-

ا ان التوكٌالت التجارٌة مع االلتزام بأحكام المانون  6781برلم  25195459الٌدت فى  155550555التٌن اواى   ارأس مالها   

 فً شأن تنظٌم أامال الوكالة التجارٌة . 1982لسنة 125رلم 

 تؽلٌؾ المواد الؽذائٌة لدى الؽٌر . تعبئة و -

المعدل بمانون 2552لسنة 82تصمٌم و تسجٌل واستؽالل العالمات التجارٌة ( الفرنشاٌز). الى الشركة االلتزام بأحكام المانون رلم  -

 بشأن تنظٌم العالمات التجارٌة.2557لسنة 29رلم 

دٌم جمٌع أنواع المشروبات(ادا الكحولٌة) و تمدٌم جمٌع أنواع المأكوالت و الامة و تشؽٌل و ادارة المطاام و الكافترٌات الثابتة لتم-

 13المجاورة  -845لطعة رلم  - 2التٌن اواى ا بجهة : الوحدة رلم

 براندنج ماسترز للتوكٌالت و العالمات التجارٌة  (ش.ذ.م.م)   شركة  ا  . -  23

            

للوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة مع مراااة أحكام الموانٌن وا            

 نشاطها.           

 ا ان . 6781برلم  25195459الٌدت فى  155550555ارأس مالها     

            

كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى             

 13المجاورة  -845لطعة رلم  - 2نشاطها. ا بجهة : الوحدة رلم



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  -مصطفى دمحم مشلح و شرٌك    شركة  ا  تصمٌم وإنتاج البرامج : -  24

 )أامال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولوااد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنوااها.  (أ

 ٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لوااد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب الٌها. )أامال تصم (ب

 )إنتاج المحتوى اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات.  (ت

 )إدخال البٌانات الى الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة. (ا

  

 لوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .مع مراااة أحكام الموانٌن وال

  -ا ان تصمٌم وإنتاج البرامج : 6851برلم  25195421الٌدت فى  21555550555ارأس مالها     

 ها. )أامال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولوااد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواا (أ

 )أامال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لوااد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب الٌها.  (ب

 )إنتاج المحتوى اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات.  (ت

 )إدخال البٌانات الى الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة. (ا

  

أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ا مع مراااة 

 المرحلة االولى -مشروع المدس مول  -1امارة  - 3بجهة : الوحدة االدارٌة رلم 

 تصنٌع حجر تلمٌع رخام وجرانٌت)ش.ذ.م.م(   شركة  ا  الامة وتشؽٌل مصنع ل faster abrasiveفاستر ابراسٌفً  -  25

  

 مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. 

 ا ان الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع حجر تلمٌع رخام وجرانٌت 6738برلم  25195451الٌدت فى  255550555ارأس مالها     

  

مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ا مع 

 -مدٌنة بدر  -فدان شباب  155بالمنطم  الصنااٌة ال  - 89بجهة : لمطعة رلم 

لٌة محدودة   شركة  ا  و اداره شركة ذات مسئو JABAL OMAR TOURISM COMPANYجبل امر لالستثمار السٌاحً   -  26

 المطاام و الكافترٌات و الكافٌهات 

 ألامة وتشؽٌل وادارة المحالت التجارٌة وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن -

            

الالزمة لمباشرة مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص             

 نشاطها.           

 ا ان و اداره المطاام و الكافترٌات و الكافٌهات  6885برلم  25195428الٌدت فى  555550555ارأس مالها     

 ألامة وتشؽٌل وادارة المحالت التجارٌة وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن -

            



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

موانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة مع مراااة أحكام ال            

 -امارة المهندس دمحم سعٌد النجدي بالمرب من بنن مصر  -ش الدروس -نشاطها. ا بجهة : الدور االول 

االداره -محدودة   شركة  ا  شركة ذات مسئولٌة  JABAL OMAR TOURISM COMPANYجبل امر لالستثمار السٌاحً   -  27

 والتسوٌك السٌاحى للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌ  والمرى السٌاحٌ  

 التسوٌك لصالح شركات السٌاحة الدٌنٌة  -

   

رٌ  و الام  المرى السٌاحٌ  والفنادق)الثابت (والموتٌالت واالنشط  المكمل  او المرتبط  بما ذكر من خدمٌ  وترفٌهٌ  ورٌاضٌ  وتجا -

 ثمافٌ 

 الوساط  فى انهاء االجراءات لدى الجهات الؽٌر الحكومٌ  

 كتاب  كمبٌوتر( -تلٌفون  -تصوٌر  -تمدٌم خدمات رجال االامال من)فاكس -

 تاجٌر السٌارات و االتوبٌسات)فٌما ادا النمل السٌاحى و التاجٌر التموٌلى و اللٌموزٌن(

االداره والتسوٌك السٌاحى للفنادق والموتٌالت -ا ان  6885برلم  25195428دت فى الٌ 555550555االستثمار   ارأس مالها   

 والشمك الفندلٌ  والمرى السٌاحٌ  

 التسوٌك لصالح شركات السٌاحة الدٌنٌة  -

   

ورٌاضٌ  وتجارٌ  و الام  المرى السٌاحٌ  والفنادق)الثابت (والموتٌالت واالنشط  المكمل  او المرتبط  بما ذكر من خدمٌ  وترفٌهٌ   -

 ثمافٌ 

 الوساط  فى انهاء االجراءات لدى الجهات الؽٌر الحكومٌ  

 كتاب  كمبٌوتر( -تلٌفون  -تصوٌر  -تمدٌم خدمات رجال االامال من)فاكس -

 تاجٌر السٌارات و االتوبٌسات)فٌما ادا النمل السٌاحى و التاجٌر التموٌلى و اللٌموزٌن(

 -امارة المهندس دمحم سعٌد النجدي بالمرب من بنن مصر  -ش الدروس -الول االستثمار ا بجهة : الدور ا

شركة ذات مسئولٌة محدودة   شركة  ا   JABAL OMAR TOURISM COMPANYجبل امر لالستثمار السٌاحً   -  28

 العمارى 

 التسوٌك االلكترونى ابر االنترنت 

  

 المٌام باامال التشطٌبات و الدٌكور  

فً شأن سجل المستوردٌن مع مراااة 1982لسنة 121لتصدٌر المواد الالزمة لذلن وتلتزم الشركة بأحكام المانون رلم واالستٌراد وا

 بتعدٌل احكام المانون ??? لسنة????2517لسنة  7المانون رلم 

  

 الى حده الام  و تنظٌم المعارض و المؤتمرات و الحفالت العام  بشرط استصدار التراخٌص الالزم  لكل معرض - "

 التجاره العام  و التوزٌع فٌما هو مسموح ب  لانونا  -

 التورٌدات العمومٌ   -



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ا ان العمارى  6885برلم  25195428الٌدت فى  555550555الام  و تشؽٌل   ارأس مالها   - 

 التسوٌك االلكترونى ابر االنترنت 

  

 المٌام باامال التشطٌبات و الدٌكور  

فً شأن سجل المستوردٌن مع مراااة 1982لسنة 121المواد الالزمة لذلن وتلتزم الشركة بأحكام المانون رلم  واالستٌراد والتصدٌر

 بتعدٌل احكام المانون ??? لسنة????2517لسنة  7المانون رلم 

  

 دهالام  و تنظٌم المعارض و المؤتمرات و الحفالت العام  بشرط استصدار التراخٌص الالزم  لكل معرض الى ح - "

 التجاره العام  و التوزٌع فٌما هو مسموح ب  لانونا  -

 التورٌدات العمومٌ   -

 -امارة المهندس دمحم سعٌد النجدي بالمرب من بنن مصر  -ش الدروس -الام  و تشؽٌل ا بجهة : الدور االول - 

ارة مستلزمات المصانع )رولمان مركز تراست للخدمات الصنااٌة  شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة   شركة  ا  تج -  29

 اوٌل سٌل(  -والسٌور  -البلً

 * الصٌانة المتنملة لماكٌنات المصانع 

 وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ا وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  

ركات وؼٌرها التً تزاول أاماال شبٌهة بأامالها أو التً لد تعاونها الى وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وج  من الوجوه مع الش 

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 كل  طبماً ألحكام المانون . 

 

 -والسٌور  -ا ان تجارة مستلزمات المصانع )رولمان البلً 6876م برل 25195424الٌدت فى  555550555ارأس مالها     

 اوٌل سٌل( 

 * الصٌانة المتنملة لماكٌنات المصانع 

 وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ا وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  

الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال شبٌهة بأامالها أو التً لد تعاونها الى  وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وج  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 

 - MC3 46لطعة رلم  -مشروع التهانً - 3مارة ا -الدور االرضً  - 14وذلن كل  طبماً ألحكام المانون . ا بجهة : رلم 

 العربٌة الخلٌجٌة اللحاق العمالة بالخارج )ش.ذ.م.م(   شركة  ا   -  35

 ألحاق العمالة بالخارج

  

 وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ا وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

لشركة أن تشترن بأي وج  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال شبٌهة بأامالها أو التً لد تعاونها الى وٌجوز ل

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



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ا ان ألحاق العمالة بالخارج 6769برلم  25195458الٌدت فى  1555550555ارأس مالها     

  

 وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ا وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

التً لد تعاونها الى  وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وج  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال شبٌهة بأامالها أو

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

 -ت المتفرع من شارع مدرسة الصناٌع بنا -شارع الرشٌدي  -منزل دمحم شافعً دمحم الدٌب  -: الدور الثالا أالً اترٌس للسرامٌن 

النمل البرى للبضائع ا والٌتم مزاولة نشاط النمل البرى للركاب والبضائع  ماسا لنمل البضائع  (ش.ذ.م.م)   شركة  ا  " -  31

والمهمات وخدمات النمل داخل المطر المصرى او خارج  اال بعد المٌد بسجل الناللٌن واستخراج الترخٌص بمزاولة النشاط من الهٌئة 

 كبارى والنمل البرى مع االخذ فى االاتبار بان الهٌئة التمنح تراخٌص مزاولة انشطة النمل السٌاحى او الرحالتالعامة للطرق وال

 التجارة العامة والتورٌدات العمومٌة "

  

  وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ا وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة   ارأس مالها 

النمل البرى للبضائع ا والٌتم مزاولة نشاط النمل البرى للركاب  ا ان " 6868برلم  25195423الٌدت فى  5555550555

والبضائع والمهمات وخدمات النمل داخل المطر المصرى او خارج  اال بعد المٌد بسجل الناللٌن واستخراج الترخٌص بمزاولة النشاط 

ى والنمل البرى مع االخذ فى االاتبار بان الهٌئة التمنح تراخٌص مزاولة انشطة النمل السٌاحى او من الهٌئة العامة للطرق والكبار

 الرحالت

 التجارة العامة والتورٌدات العمومٌة "

  

وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ا وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة ا بجهة : المطعة 

 تجارٌٌن25المجاورة  -64

 ماسا لنمل البضائع  (ش.ذ.م.م)   شركة  ا  هذه األنشطة . -  32

وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وج  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال شبٌهة بأامالها أو التً لد تعاونها الى 

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

 ا ان هذه األنشطة . 6868برلم  25195423الٌدت فى  5555550555ارأس مالها     

وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وج  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال شبٌهة بأامالها أو التً لد تعاونها الى 

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

 تجارٌٌن25المجاورة  -64: المطعة 

 المماوالت العامة والتورٌدات العمومٌة ناصر اطٌ  جروب   شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة   شركة  ا  " -  33

            

مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة             

 نشاطها.           

 المماوالت العامة والتورٌدات العمومٌة ا ان " 6765برلم  25195457الٌدت فى  555550555ارأس مالها              

            



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة             

 ش الكمال الى المتفرع من ش العروبة -برج الرحاب  -نشاطها. ا بجهة : شمة بالدور الرابع الوى 

حدودة المسئولٌة   شركة  ا  أامال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم أي بً سً للتدرٌب وتنمٌة المهارات شركة شخص واحد م -  34

 للبرمجٌات ولوااد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انوااها 

 أامال انتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وانشاء لوااد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب الٌها  -

 وبالوسائل االلكترونٌة ادخال البٌانات الً الحاسبات  -

 اامال التوصٌؾ والتصمٌم ونظم الحاسبات بمختلؾ انوااها  -

 اامال التوصٌؾ والتصمٌم للشبكات لتداول البٌانات  -

 مركز الاداد وتنمٌة المهارات وتدرٌب الموارد البشرٌة -

ا ان أامال التوصٌؾ  6773برلم  25195458الٌدت فى  555550555وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن   ارأس مالها      

 والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولوااد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انوااها 

 أامال انتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وانشاء لوااد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب الٌها  -

 ل االلكترونٌة ادخال البٌانات الً الحاسبات وبالوسائ -

 اامال التوصٌؾ والتصمٌم ونظم الحاسبات بمختلؾ انوااها  -

 اامال التوصٌؾ والتصمٌم للشبكات لتداول البٌانات  -

 مركز الاداد وتنمٌة المهارات وتدرٌب الموارد البشرٌة -

 -المساكن التعاونٌة  -ش النجومً  1 - 1شم  -وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن ا بجهة : الدور االول الوي    

أي بً سً للتدرٌب وتنمٌة المهارات شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة   شركة  ا  واللوائح والمرارات السارٌة ا  -  35

 وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة 

ماال شبٌهة بأامالها أو التً لد تعاونها الى وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وج  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أا 

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 كل  طبماً ألحكام المانون . 

 

         

وائح والمرارات السارٌة ا وبشرط استصدار ا ان والل 6773برلم  25195458الٌدت فى  555550555ارأس مالها     

 التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة 

وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وج  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال شبٌهة بأامالها أو التً لد تعاونها الى  

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

 -المساكن التعاونٌة  -ش النجومً  1 - 1شم  -وذلن كل  طبماً ألحكام المانون . ا بجهة : الدور االول الوي 

روشات و الهام دمحم زاهد لحم العجنجى وشركائها   شركة  ا  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الؽزل و النسٌج اآللً و نسٌج المف -  36

الخٌوط و صباؼتها و تصنٌع كافة أنواع االلمشة و الستائر و المفروشات و تجهٌزها و الطبااة و التفصٌل و التطرٌز و المالبس 

 الجاهزه بكافة أنوااها و سجاد الصاله.



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 التصنٌع لحساب الؽٌر.-

  

 الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول 

ا ان الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الؽزل و النسٌج اآللً و  6839برلم  25195421الٌدت فى  42555550555ارأس مالها     

التفصٌل و نسٌج المفروشات و الخٌوط و صباؼتها و تصنٌع كافة أنواع االلمشة و الستائر و المفروشات و تجهٌزها و الطبااة و 

 التطرٌز و المالبس الجاهزه بكافة أنوااها و سجاد الصاله.

 التصنٌع لحساب الؽٌر.-

  

مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ا 

 - 34مجاورة  -ر خلؾ مستشفى الؽندو - 254امارة  - 9بجهة : الوحدة رلم 

شرك  الصفاء الدمحمى اللحاق العمالة المصرٌة بالخارج   شركة  ا  الحاق العمالة المصرٌة بالخارجة مع مراااة احكام  -  37

 1555550555الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذة االنشطة  ارأس مالها   

ا ان الحاق العمالة المصرٌة بالخارجة مع مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  6732برلم  25195451الٌدت فى 

 مركز -شارع احمد ارابً  –بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذة االنشطة ا بجهة : شم  بالدور الرابع 

 المماوالت العامة " المصرٌ  لألامال المساحٌ   (ش.ذ.م.م)   شركة  ا  -  38

 المٌام بأامال الدٌكور والمساح  وأختبار الترب  

م االستشارات الهندسٌة(فٌما ادا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌة وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلم  بالتمٌٌ

االوراق المالٌ  النشط  الشركات العامل  فى مجال االوراق بمناسب  زٌاده راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة ان 

 المالٌة المنصوص الٌها فى المادة ?? من لانون سوق راس المال والئحت  التنفٌذٌة ).

  

برلم  25195421الٌدت فى  3555550555وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة   ارأس مالها   

 المماوالت العامة ا ان " 6855

 المٌام بأامال الدٌكور والمساح  وأختبار الترب  

م االستشارات الهندسٌة(فٌما ادا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌة وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلم  بالتمٌٌ

وراق المالٌ  النشط  الشركات العامل  فى مجال االوراق بمناسب  زٌاده راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة ان اال

 المالٌة المنصوص الٌها فى المادة ?? من لانون سوق راس المال والئحت  التنفٌذٌة ).

  

 -الحً الثالا  -المجاورة االولً -الدور االول  - 1وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ا بجهة : شم  

 مدٌنة بدر- 47لطع  

 المصرٌ  لألامال المساحٌ   (ش.ذ.م.م)   شركة  ا  ا وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . -  39

وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وج  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال شبٌهة بأامالها أو التً لد تعاونها الى 

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

ا ان ا وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه  6855برلم  25195421الٌدت فى  3555550555ارأس مالها     

 األنشطة .



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال شبٌهة بأامالها أو التً لد تعاونها الى وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وج  من الوجوه مع 

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

 مدٌنة بدر- 47لطع   -الحً الثالا  -المجاورة االولً -الدور االول  - 1: شم  

الامة وتشؽٌل مصنع لفرز وتدرٌج وتعبئة الحاصالت  حمدي محمود ابد الحً سٌد وأٌمن نبٌل حسٌن فرج   شركة  ا   -  45

 الزرااٌة والخضروات والفاكه 

 ا.مع مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطه

ا ان الامة وتشؽٌل مصنع لفرز وتدرٌج وتعبئة الحاصالت  6874برلم  25195424الٌدت فى  3555550555ارأس مالها     

 الزرااٌة والخضروات والفاكه 

مع مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ا 

 - 5بالمنطم  الصنااٌة أ 67: لطع  االرض الصنااٌة رلم بجهة 

 )ش.ذ.م.م(   شركة  ا   Alpla IMPORT & EXPORT LTDالبال لالستٌراد والتصدٌر  -  41

التجارة لكل ما هو مسموح ب  لانونا واالستٌراد والتصدٌر    مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط 

تراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .  وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بأي وج  من الوجوه مع إستصدار ال

الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال شبٌهة بأامالها أو التً لد تعاونها الى تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن 

 25555550555تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون والئحت  التنفٌذٌة  ارأس مالها   تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو 

ا ان التجارة لكل ما هو مسموح ب  لانونا واالستٌراد والتصدٌر    مع مراااة أحكام الموانٌن  6816برلم  25195415الٌدت فى 

مارسة هذه األنشطة .  وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لم

تشترن بأي وج  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال شبٌهة بأامالها أو التً لد تعاونها الى تحمٌك ؼرضها فً 

بماً ألحكام المانون والئحت  التنفٌذٌة ا مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن ط

 أ 6المنطمة  -  3/116بالمطعة رلم  -2بجهة : ؼرف  رلم 

 ٌحٌى سعٌد ابد السالم و شرٌكٌة   شركة  ا   -  42

الامة و تشؽٌل مصنع لتصنٌع كافة منتجات الكرتون    مع مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارت السارٌة والى الشركة 

ا  6785برلم  25195459الٌدت فى  15555550555ول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها   ارأس مالها   الحص

ان الامة و تشؽٌل مصنع لتصنٌع كافة منتجات الكرتون    مع مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارت السارٌة والى الشركة 

  -أ 14المطعة -طرٌك انشاص بلبٌس-نشاطها ا بجهة : جمعٌة المهندسٌن العرب  الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -بلبٌس 

 والئحت  التنفٌذٌة :2517لسنة 72االنشطة داخل لانون  صالح فهمى وشرٌك    شركة  ا  " -  43

 * الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزةوالمنسوجات 

 ة : والئحت  التنفٌذ72ٌاالنشطة خارج لانون 

 * التصدٌر

والى الشركة إفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون االستثمار ا وفى حالة ادم التزام الشركة بهذا الشرط 

ا مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد 2517لسنة 72ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

ا  6847برلم  25195421الٌدت فى  15555550555لسنة   ارأس مالها   72المجاالت المنصوص الٌها بمانون االستثمار رلم ب

 والئحت  التنفٌذٌة :2517لسنة 72االنشطة داخل لانون  ان "

 * الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزةوالمنسوجات 

 : والئحت  التنفٌذٌة 72االنشطة خارج لانون 



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 * التصدٌر

والى الشركة إفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون االستثمار ا وفى حالة ادم التزام الشركة بهذا الشرط 

ا مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد 2517لسنة 72ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 -بجوار كوبرى المدٌر  -لسنة ا بجهة : منزل ابدالنبً الى ابدالحمٌد السٌد 72مجاالت المنصوص الٌها بمانون االستثمار رلم بال

 ازب  البرانى

 والئحت  التنفٌذٌة لبل النشاط الخارج ان تلن المجاالت2517صالح فهمى وشرٌك    شركة  ا   -  44

  

 لمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح وا

والئحت  التنفٌذٌة لبل النشاط الخارج ان تلن 2517ا ان  6847برلم  25195421الٌدت فى  15555550555ارأس مالها     

 المجاالت

  

ركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ا مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الش

 ازب  البرانى -بجوار كوبرى المدٌر  -بجهة : منزل ابدالنبً الى ابدالحمٌد السٌد 

تورٌد وتركٌب وصٌانة انظمة  الشهاب ألدوات السالمة   شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة   شركة  ا  " -  45

 حرٌك وأجهزة االنذارمكافحة الحرٌك ومضخات ال

 وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ا وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة    

وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وج  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال شبٌهة بأامالها أو التً لد تعاونها الى  

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

 وذلن كل  طبماً ألحكام المانون . 

 

تورٌد وتركٌب وصٌانة انظمة مكافحة الحرٌك  ا ان " 6746برلم  25195452الٌدت فى  555550555ارأس مالها     

 زة االنذارومضخات الحرٌك وأجه

 وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ا وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة    

وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وج  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال شبٌهة بأامالها أو التً لد تعاونها الى  

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

 -مدٌن  الصالحٌ   -  16لطع   - 1شم  -4مجاورة  -وذلن كل  طبماً ألحكام المانون . ا بجهة : الدور االرضً 

ركة  ا  تجارة المالبس والمنتجات الجلدٌة والعطور/ )ش.ذ.م.م(   ش 4A Groupفور اٌ  جروب للتجارة والتورٌدات  -  46

 التورٌدات العمومٌة

  

 وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ا وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

ماال شبٌهة بأامالها أو التً لد تعاونها الى وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وج  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أا

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

/ ا ان تجارة المالبس والمنتجات الجلدٌة والعطور 6857برلم  25195414الٌدت فى  25255550555ارأس مالها     

 التورٌدات العمومٌة

  



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ا وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وج  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال شبٌهة بأامالها أو التً لد تعاونها الى 

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

 -شارع الخشاب  22: 

شركة ابد الحمٌد محمود الى الطنطاوى وشركاه   شركة  ا  إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مستحضرات التجمٌل واألدوٌة  -  47

ما ادا األلماع الجٌالتٌنٌة.    مع مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة البشرٌة فٌ

ا ان إلامة وتشؽٌل  6815برلم  25195415الٌدت فى  3555550555التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .   ارأس مالها   

لبشرٌة فٌما ادا األلماع الجٌالتٌنٌة.    مع مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات مصنع لتصنٌع مستحضرات التجمٌل واألدوٌة ا

نموذج )أ( بالمنطمة -(297السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ا بجهة : المطعة رلم )

 2ملٌون م 6الجنوبٌة 

 .ذ.م.م(   شركة  ا  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجهٌز خٌوط النسٌج)ش ADSاٌ  دى اس للؽزل والنسٌج   -  48

  

 وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ا وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

شبٌهة بأامالها أو التً لد تعاونها الى وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وج  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال 

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

 ا ان الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجهٌز خٌوط النسٌج 6856برلم  25195422الٌدت فى  155550555ارأس مالها     

  

 وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ا وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وج  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال شبٌهة بأامالها أو التً لد تعاونها الى 

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

 - A1المنطمة الصنااٌة  - V.I.B: هنجر بالمطعة رلم 

و أامال التحلٌل و التصمٌم للبرمجٌات  -شركة  ا     Theta Aadvaned Technologiesثٌتا للتمنٌات المتمدمة )ش.ذ.م.م( -  49

 لوااد البٌانات و التطبٌمات بمختلؾ أنوااها.

أامال انتاج و تطوٌر البرامج و التطبٌمات و انشاء لوااد البٌانات و نظم المعلومات االلكترونٌة و تشؽٌلها و التدرٌب الٌها و  -

 صٌانتها.

  

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

وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وج  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال شبٌهة بأامالها أو التً لد تعاونها الى 

اد أامال التحلٌل و التصمٌم للبرمجٌات و لوا -ا ان  6776برلم  25195458الٌدت فى  2555550555تحمٌك   ارأس مالها   

 البٌانات و التطبٌمات بمختلؾ أنوااها.

أامال انتاج و تطوٌر البرامج و التطبٌمات و انشاء لوااد البٌانات و نظم المعلومات االلكترونٌة و تشؽٌلها و التدرٌب الٌها و  -

 صٌانتها.

  

 الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ا وبشرط استصدار التراخٌص



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وج  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال شبٌهة بأامالها أو التً لد تعاونها الى 

 -حً السالم  -ش الحرمٌن  1تحمٌك ا بجهة : 

كة  ا  ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ا كما شر   Theta Aadvaned Technologiesثٌتا للتمنٌات المتمدمة )ش.ذ.م.م( -  55

 ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .

ا ان ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ا كما ٌجوز لها أن  6776برلم  25195458الٌدت فى  2555550555ارأس مالها     

 -حً السالم  -ش الحرمٌن  1لن طبماً ألحكام المانون . ا بجهة : تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذ

)ش.ذ.م.م(   شركة  ا  الامة وتشؽٌل وادارة المطاام الثابتة والكافترٌات  Toskaniniتوسكانٌنى النشاء الكافهٌات والمالهى   -  51

 انشاء وادارةالمالهى الترفٌهٌ  لالطفال -والكافٌهات 

  

 كام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ا وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بأح

وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وج  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال شبٌهة بأامالها أو التً لد تعاونها الى 

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

       

ا ان الامة وتشؽٌل وادارة المطاام الثابتة والكافترٌات  6875برلم  25195424الٌدت فى  12550555ارأس مالها     

 انشاء وادارةالمالهى الترفٌهٌ  لالطفال -والكافٌهات 

  

 الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ا وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بأحكام 

وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وج  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال شبٌهة بأامالها أو التً لد تعاونها الى 

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

 -طرٌك المنصورة الزلازٌك  - 3منطمة الرملٌ   -ملن دمحم فرٌد احمد حمدى  546امار رلم  -: الدور االرضى 

ع مراااة احكام الموانٌن واللوائح تجارة الجمل  و التجزئة لمستلزمات المصانع  م -جمع  جمع  الخالد و شرٌك    شركة  ا   -  52

الٌدت  3555550555والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة  نشاطها.  ارأس مالها   

ات تجارة الجمل  و التجزئة لمستلزمات المصانع  مع مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرار -ا ان  6853برلم  25195422فى 

 61امارة  - 2مجاورة  - 1الحً  -السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة  نشاطها. ا بجهة : م بدر 

 1محل رلم  -

 72انشطة داخل الئحة ق  دمحم سمٌر ابد العظٌم دمحم وشرٌك    شركة  ا  " -  53

 ً إنشاء أو إدارة أو تشؽٌل مدارس ومعاهد التعلٌم الفن -

 أامال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لوااد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب الٌها. -

 إنتاج المحتوى اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات.  -

 ت. إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلاداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلوما -

 حاضنات األامال التكنولوجٌة ودام رٌادة األامال. -

 72أنشطة خارج الئحة ق 

 ألامة وتشؽٌل مركز لتنمٌة الموارد البشرٌة -



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 72انشطة داخل الئحة ق  ا ان " 6766برلم  25195457الٌدت فى  3555550555الى   ارأس مالها   

 ً إنشاء أو إدارة أو تشؽٌل مدارس ومعاهد التعلٌم الفن -

 أامال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لوااد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب الٌها. -

 إنتاج المحتوى اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات.  -

 ت. إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلاداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلوما -

 حاضنات األامال التكنولوجٌة ودام رٌادة األامال. -

 72أنشطة خارج الئحة ق 

 ألامة وتشؽٌل مركز لتنمٌة الموارد البشرٌة -

 االردنٌة - 2المدس مول  - 6امارة  - 8شم   -الى ا بجهة : الدور الرابع 

مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون  دمحم سمٌر ابد العظٌم دمحم وشرٌك    شركة  ا  الشركة إفراد حسابات -  54

و فً حالة ادم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون 2517لسنة 72االستثمار رلم 

 2517لسنة 72االستثمار رلم 

 لواردة بذات المانون. ادم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز ا

و الئحت  التنفٌذٌ  لبل النشاط الخارج 2517لسنة 72الى الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم 

 ان تلن المجاالت

مالٌة  ا ان الشركة إفراد حسابات 6766برلم  25195457الٌدت فى  3555550555مع مراااة احكام الموانٌن   ارأس مالها   

و فً حالة ادم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط 2517لسنة 72مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

 2517لسنة 72حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 لواردة بذات المانون. ادم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز ا

و الئحت  التنفٌذٌ  لبل النشاط الخارج 2517لسنة 72الى الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم 

 ان تلن المجاالت

 االردنٌة - 2المدس مول  - 6امارة  - 8شم   -مع مراااة احكام الموانٌن ا بجهة : الدور الرابع 

ٌر ابد العظٌم دمحم وشرٌك    شركة  ا  واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص دمحم سم -  55

 الالزمة لمباشرة نشاطها.

ا ان واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول  6766برلم  25195457الٌدت فى  3555550555ارأس مالها     

 االردنٌة - 2المدس مول  - 6امارة  - 8شم   -لمباشرة نشاطها. ا بجهة : الدور الرابع الى كافة التراخٌص الالزمة 

 الامة وتشؽٌل مصنع:  المتمٌزه الحدٌثة للصنااة  (ش.ذ.م.م)   شركة  ا  " -  56

 لتصنٌع األدوٌة البشرٌة. -

 استرتش) -و نفخ البالستٌن  -لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة ( حمن البالستٌن  -

 لتصنٌع الؽزل و النسٌج. -

 أنترلون ). -لتصنٌع مواد البناء ( طوب اسمنتً  -



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لتشكٌل و تشؽٌل المعادن. -

            

مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة             

 نشاطها.           

 الامة وتشؽٌل مصنع:  ا ان " 6811برلم  25195415الٌدت فى  555550555ها   ارأس مال  

 لتصنٌع األدوٌة البشرٌة. -

 استرتش) -و نفخ البالستٌن  -لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة ( حمن البالستٌن  -

 لتصنٌع الؽزل و النسٌج. -

 أنترلون ). -لتصنٌع مواد البناء ( طوب اسمنتً  -

 ٌل المعادن.لتشكٌل و تشؽ -

            

مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة             

 15المجاورة  -15امارة  -15نشاطها. ا بجهة : الوحدة رلم 

تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر  ة  ا  "الهٌثم للخدمات البترولٌة وتجارة المعدات )ش.ذ.م.م(   شرك -  57

 واالستكشاؾ وٌشمل ذلن : 

 صٌانة آبار البترول وتنشٌطها  -

 صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة  -

 حفر آبار المٌاه واآلبار ؼٌر العمٌمة الالزمة ألؼراض البترول .  -

 صٌانة األامال المدنٌة المكملة ألامال الحفر وال -

 معالجة األسطح من الترسٌبات  -

 الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب األنتاج  -

 الخدمات المتعلمة باالستكشاؾ البترولً  -

  

 تجارة المعدات

  

تمدٌم  ا ان " 6855برلم  25195422الٌدت فى  15555550555وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن واللوائح   ارأس مالها   

 الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وٌشمل ذلن : 

 صٌانة آبار البترول وتنشٌطها  -

 صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة  -

 حفر آبار المٌاه واآلبار ؼٌر العمٌمة الالزمة ألؼراض البترول .  -



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 األامال المدنٌة المكملة ألامال الحفر والصٌانة  -

 معالجة األسطح من الترسٌبات  -

 الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب األنتاج  -

 الخدمات المتعلمة باالستكشاؾ البترولً  -

  

 تجارة المعدات

  

 -جدٌدة طرٌك الصالحٌة ال -بعد مفارق خضٌر  3مبنً رلم  -وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن واللوائح ا بجهة : الدور االرضً 

 -اتجاه الماهرة 

الهٌثم للخدمات البترولٌة وتجارة المعدات )ش.ذ.م.م(   شركة  ا  والمرارات السارٌة ا وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة  -  58

 لممارسة هذه األنشطة .

و التً لد تعاونها الى وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وج  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال شبٌهة بأامالها أ

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

ا ان والمرارات السارٌة ا وبشرط استصدار التراخٌص  6855برلم  25195422الٌدت فى  15555550555ارأس مالها     

 ه األنشطة .الالزمة لممارسة هذ

وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وج  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال شبٌهة بأامالها أو التً لد تعاونها الى 

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

 -اتجاه الماهرة  -طرٌك الصالحٌة الجدٌدة  -بعد مفارق خضٌر  3مبنً رلم  -رضً الدور اال

 وي كٌر المتحدة الدارة وتشؽٌل وتطوٌر الصٌدلٌات  )ش.ذ.م.م(   شركة  ا  ادارة وتشؽٌل وتطوٌر الصٌدلٌات -  59

  

 التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ا وبشرط استصدار 

وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وج  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال شبٌهة بأامالها أو التً لد تعاونها الى 

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

 ا ان ادارة وتشؽٌل وتطوٌر الصٌدلٌات 6819برلم  25195416الٌدت فى  185550555ارأس مالها     

  

 وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ا وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال شبٌهة بأامالها أو التً لد تعاونها الى وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وج  من الوجوه 

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

 بلبٌس -حارة صٌام ش جمال ابد الناصر  - 1شم   -: الدور االرضً 

 احمد ابد العزٌز ابد الرحمن ابد العزٌز و شرٌكٌ    شركة  ا   -  65

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الكٌماوٌات النسٌجٌة و االصباغ و المطهرات و المنظفات الصنااٌة و خامات البوٌات. "



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

خامات البوٌات.الى أن ٌتم  تجاره الجمل  والتجزئ  للكٌماوٌات النسٌجٌة و االصباغ و المطهرات و المنظفات الصنااٌة و "

ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان فمط. مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول 

 الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .

ؽٌل مصنع لتصنٌع الكٌماوٌات الامة وتش ا ان " 6777برلم  25195459الٌدت فى  3555550555ارأس مالها     

 النسٌجٌة و االصباغ و المطهرات و المنظفات الصنااٌة و خامات البوٌات.

تجاره الجمل  والتجزئ  للكٌماوٌات النسٌجٌة و االصباغ و المطهرات و المنظفات الصنااٌة و خامات البوٌات.الى أن ٌتم  "

راااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان فمط. مع م

 - 6المنطمة الصنااٌة جنوب ؼرب أ -553الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ا بجهة : لطعة رلم 

المنادٌل المبللة و سوفتكس للتجارة والتوزٌع )ش.ذ.م.م(   شركة  ا  تجارة المنسوجات و المفروشات و الحفاضات و  -  61

 المستلزمات الطبٌة.

 التجارة العامة لكل ما هو مسموح ب  لانوناً. -

 التورٌدات العمومٌة . -

  

 وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ا وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال شبٌهة بأامالها أو التً لد تعاونها الى وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وج  من 

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

ة المنسوجات و المفروشات و الحفاضات و المنادٌل ا ان تجار 6826برلم  25195416الٌدت فى  355550555ارأس مالها     

 المبللة و المستلزمات الطبٌة.

 التجارة العامة لكل ما هو مسموح ب  لانوناً. -

 التورٌدات العمومٌة . -

  

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

وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وج  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال شبٌهة بأامالها أو التً لد تعاونها الى 

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

 - 45مجاورة  -مول هاٌدي سنتر  -الدور الثانً  -نموذج د  -  116الوحدة رلم 

 -سناكس  -الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتؽلٌؾ مواد ؼذائٌة ) شبٌسى  دمحم السٌد لطب وهٌثم امر ؼانم   شركة  ا   -  62

 الشاى ( -البن  -بمولٌات  -مكسرات 

 ة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.مع مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌ

ا ان الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتؽلٌؾ مواد ؼذائٌة  6859برلم  25195422الٌدت فى  3555550555ارأس مالها     

 الشاى ( -البن  -بمولٌات  -مكسرات  -سناكس  -) شبٌسى 

ئح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ا مع مراااة احكام الموانٌن واللوا

 -المرٌن  -ش منشٌة ابو رزق  -بجهة : منزل ملن خالد دمحم حمٌدى 

شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة   شركة  ا  الامة وتشؽٌل مصنع  AB PLASTIC TRADINGاٌ  بى لتجارة البالستٌن  -  63

 تجارة جمٌع المنتجات البالستٌكٌة  -صنٌع المنتجات البالستٌكٌة )مواسٌر بالستٌن( لت



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

فً شأن تنظٌم  1982لسنة  125التورٌدات العمومٌة والتجارة العامة والتوكٌالت التجارٌة اتلتزم الشركة بأحكام المانون رلم  -

 أامال الوكالة التجارٌة .

 واللوائح والمرارات السارٌة ا وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن    

وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وج  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال شبٌهة بأامالها   ارأس مالها    

 -المنتجات البالستٌكٌة )مواسٌر بالستٌن( ا ان الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع  6736برلم  25195451الٌدت فى  555550555

 تجارة جمٌع المنتجات البالستٌكٌة 

فً شأن تنظٌم  1982لسنة  125التورٌدات العمومٌة والتجارة العامة والتوكٌالت التجارٌة اتلتزم الشركة بأحكام المانون رلم  -

 أامال الوكالة التجارٌة .

 ائح والمرارات السارٌة ا وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن واللو   

 -وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وج  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال شبٌهة بأامالها ا بجهة : الدور الثالا  

 -االردنٌة  -مول البتراء  - 5امارة رلم 

شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة   شركة  ا  أو التً لد تعاونها  AB PLASTIC TRADINGستٌن اٌ  بى لتجارة البال -  64

الى 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 كل  طبماً ألحكام المانون 

ا ان أو التً لد تعاونها الى تحمٌك ؼرضها فً مصر أو  6736برلم  25195451دت فى الٌ 555550555ارأس مالها     

الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كل  طبماً ألحكام المانون ا 

 -االردنٌة  -مول البتراء  - 5امارة رلم  -بجهة : الدور الثالا 

 السٌد دمحم اطٌ  السٌد وشرٌكٌ    شركة  ا  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المفروشات وااللمشة الترٌكو والمالبس الجاهزة -  65

  

 مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .

ا ان الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المفروشات وااللمشة  6853برلم  25195414الٌدت فى  3555550555ارأس مالها     

 الترٌكو والمالبس الجاهزة

  

مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ا 

 - 6أالمنطمة جنوب ؼرب  - 26بجهة : المطعة 

 حسان محمود العلى و شرٌك    شركة  ا    -  66

الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل المعادن  مع مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة 

 التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.

لامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل المعادن  مع مراااة احكام ا ان ا 6796برلم  25195411الٌدت فى  3555550555ارأس مالها     

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ا بجهة : الوحده 

 VIFلطعة  B1بالدور االرضً بالمنطمة الصنااٌة  2بالعنبر أجزء  65الصنااٌة رلم 

و الئحته  2517لسنة  72مٌسً وشرٌك    شركة  ا  النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم رامى زهدى الخ -  67

 التنفٌذٌه:

       

 ـ الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة.       



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

رات و الرمال و المحاصٌل تجاره الجمل  والتجزئ  للخٌوط و المماش و االكسسوارات و المالبس و مواد البناء و الطوب و البلدو-

 الزرااٌة و الفاكهة و المواد الؽذائٌة و االجهزه المنزلٌة. الى أن ?تم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان فمط.       

  

   

 25195415الٌدت فى  3555550555ارأس مالها      2517لسنة  72النشاط الخارج ان المجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم 

 و الئحته التنفٌذٌه: 2517لسنة  72ا ان النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم  6788برلم 

       

 ـ الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة.       

الرمال و المحاصٌل تجاره الجمل  والتجزئ  للخٌوط و المماش و االكسسوارات و المالبس و مواد البناء و الطوب و البلدورات و -

 الزرااٌة و الفاكهة و المواد الؽذائٌة و االجهزه المنزلٌة. الى أن ?تم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان فمط.       

  

   

 - 5المجاورة  - 525المطعة  - 5ا بجهة : الوحدة رلم  2517لسنة  72النشاط الخارج ان المجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم 

  -رامى زهدى الخمٌسً وشرٌك    شركة  ا  و الئحته التنفٌذٌه:  -  68

بتعدٌل احكام المانون رلم  2517لسنة  7و المانون رلم  1982لسنة  121االستٌراد والتصدٌر ا تلتزم الشركة بأحكام المانون رلم  -

 فً شأن سجل المستوردٌن  1982لسنة  121

 . 

 و فً حالة ادم 2517لسنة  72مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم  الى الشركة إفراد حسابات مالٌة

 2517لسنة  72.التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

ا ان و الئحته  6788برلم  25195415الٌدت فى  355555.555.ادم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار   ارأس مالها   

  -التنفٌذٌه: 

بتعدٌل احكام المانون رلم  2517لسنة  7و المانون رلم  1982لسنة  121االستٌراد والتصدٌر ا تلتزم الشركة بأحكام المانون رلم  -

 فً شأن سجل المستوردٌن  1982لسنة  121

 . 

 و فً حالة ادم 2517لسنة  72و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم  الى الشركة إفراد حسابات مالٌة مستملة

 2517لسنة  72.التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 - 5المجاورة  - 525ة المطع - 5.ادم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار ا بجهة : الوحدة رلم 

 رامى زهدى الخمٌسً وشرٌك    شركة  ا  بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون -  69

 و الئحته التنفٌذٌه لبل النشاط 2517لسنة  72الى الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم 

 الخارج ان تلن المجاالت

 وانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.مع مراااة احكام الم



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  

 ا ان بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون 6788برلم  25195415الٌدت فى  3555550555ارأس مالها     

 و الئحته التنفٌذٌه لبل النشاط 2517لسنة  72ون رلم الى الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص الٌها بمان

 الخارج ان تلن المجاالت

مع مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ا 

 - 5المجاورة  - 525المطعة  - 5بجهة : الوحدة رلم 

 د الً الخطٌب وشرٌكٌ    شركة  ا  انشاء او اداره او تشؽٌل المدارس ) فٌما ادا الدولٌ  (احمد دمحم محمو -  75

  

 مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .

 ان انشاء او اداره او تشؽٌل المدارس ) فٌما ادا الدولٌ  ( ا 6754برلم  25195453الٌدت فى  3555550555ارأس مالها     

  

مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ا 

 - 16مركز المجاورة  - 3بجهة : لطعة رلم 

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الشٌكوالت  والبسكوٌت واٌس كرٌم والحلوى من  "احمد دمحم نور بطل وشرٌك    شركة  ا   -  71

 العجٌن

 مع مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.

وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الشٌكوالت  الامة  ا ان " 6745برلم  25195452الٌدت فى  3555550555ارأس مالها     

 والبسكوٌت واٌس كرٌم والحلوى من العجٌن

مع مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ا 

المطعة  - B1المنطمة الصنااٌة  -ت الصؽٌرةمجمع كٌنج للصنااا -الدور االرضى  - 1انبر رلم أ جزء  -13بجهة : الوحدة رلم 

VIF - 

 دمحم ندٌم اوبرى وشرٌكت    شركة  ا   -  72

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الؽزل والنسٌج والمالبس الجاهزه.

  

 ها .مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاط

ا ان الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الؽزل والنسٌج والمالبس  6871برلم  25195424الٌدت فى  15555550555ارأس مالها     

 الجاهزه.

  

مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ا 

 - 11مجاورة  - 421لطعة  -رضً بجهة : الدور اال

السمح دمحم محمود وشرٌك    شركة  ا  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االثاا المكتبً والخشبً والمطابخ والموبلٌا ومنتجات  -  73

 معدنٌ  وخشبٌ  متنوا 

 لالزمة لمباشرة نشاطها.مع مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص ا



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ا ان الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االثاا المكتبً والخشبً  6875برلم  25195424الٌدت فى  3555550555ارأس مالها     

 والمطابخ والموبلٌا ومنتجات معدنٌ  وخشبٌ  متنوا 

ة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ا مع مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كاف

 -أ 6بالمنطم  الصنااٌ  جنوب ؼرب  123بجهة : المصنع رلم 

أركان وود للصنااة والتجارة )ش.ذ.م.م(   شركة  ا  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الموبلٌا والباب والشبان وجمٌع المنتجات  -  74

 الخشبٌة

 التجارة العامة فٌما هو مسموح ب  لانونا

 االستٌراد والتصدٌر

والى المانون  1982لسنة  125فً شأن سجل المستوردٌن والمانون رلم 1928لسنة   121مع التزام الشركة بأحكام المانون رلم 

 1982لسنة  121بتعدٌل بعض احكام المانون  2517لسنة  7رلم 

  

 استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ا وبشرط 

ا ان الامة وتشؽٌل  6851برلم  25195414الٌدت فى  5555550555وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وج    ارأس مالها   

 مصنع لتصنٌع الموبلٌا والباب والشبان وجمٌع المنتجات الخشبٌة

 التجارة العامة فٌما هو مسموح ب  لانونا

 والتصدٌر االستٌراد

والى المانون  1982لسنة  125فً شأن سجل المستوردٌن والمانون رلم 1928لسنة   121مع التزام الشركة بأحكام المانون رلم 

 1982لسنة  121بتعدٌل بعض احكام المانون  2517لسنة  7رلم 

  

 لتراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ا وبشرط استصدار ا

 -مٌت جابر  -ازبة مراد الكبري  -منزل ملن الست مصٌلحً دمحم  -وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وج  ا بجهة : الدور االرضً 

 -بلبٌس 

 شبٌهة بأامالها أو أركان وود للصنااة والتجارة )ش.ذ.م.م(   شركة  ا  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال -  75

التً لد تعاونها الى تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ا كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً 

 ألحكام المانون 

 ا ان من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال 6851برلم  25195414الٌدت فى  5555550555ارأس مالها     

شبٌهة بأامالها أو التً لد تعاونها الى تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ا كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها 

بلبٌس  -مٌت جابر  -ازبة مراد الكبري  -منزل ملن الست مصٌلحً دمحم  -بها وذلن طبماً ألحكام المانون ا بجهة : الدور االرضً 

- 

ى الدٌن ؼرٌب ابد المعبود وشرٌك  ابد الرحمن ابد الحمٌد مجاهد دمحم دهشان   شركة  ا  النشاط الوارد ااطؾ محٌ -  76

 و الئحت  التنفٌذٌ  : 2517لسنة  72بالمجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم 

  -اإلنتاج الحٌوانً والداجنً والسمكً ومن  :-1

 إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. ( تربٌة جمٌع أنواع الحٌواناتا سواء كان ذلن  )أ



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 )ت( تربٌة الخٌول. 

 ( المزارع السمكٌة. )ا

  -ها :استصالح واستزراع األراضً البور أو الصحراوٌةا ومن -2

ا ان النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص  6824برلم  25195416الٌدت فى  3555550555( استصالح   ارأس مالها    )أ

 و الئحت  التنفٌذٌ  : 2517لسنة  72الٌها بمانون رلم 

  -اإلنتاج الحٌوانً والداجنً والسمكً ومن  :-1

 تاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. ( تربٌة جمٌع أنواع الحٌواناتا سواء كان ذلن إلن )أ

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

 )ت( تربٌة الخٌول. 

 ( المزارع السمكٌة. )ا

  -:استصالح واستزراع األراضً البور أو الصحراوٌةا ومنها  -2

 -الحسٌنٌة  - 7لرٌة  -( استصالح ا بجهة : منزل ملن / سامً محً الدٌن ؼرٌب ابدالمعبود  )أ

ااطؾ محٌى الدٌن ؼرٌب ابد المعبود وشرٌك  ابد الرحمن ابد الحمٌد مجاهد دمحم دهشان   شركة  ا  وتجهٌز األراضً  -  77

 بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. 

 تزراع األراضً المستصلحة. ( اس )ب

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

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر.

 و الئحت  التنفٌذٌ  : 2517لسنة  72النشاط الخارج ان المجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم -

 .التصدٌر  -

 التورٌدات العمومٌة. -

لسنة   ارأس مالها    72الى الشركة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

 ا ان وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع.  6824برلم  25195416الٌدت فى  3555550555

 األراضً المستصلحة.  ( استزراع )ب

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

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر.

 و الئحت  التنفٌذٌ  : 2517لسنة  72النشاط الخارج ان المجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم -

 التصدٌر . -

 لتورٌدات العمومٌة.ا -



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لسنة ا بجهة : منزل ملن /  72الى الشركة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

 -الحسٌنٌة  - 7لرٌة  -سامً محً الدٌن ؼرٌب ابدالمعبود 

و فً حالة  2517د مجاهد دمحم دهشان   شركة  ا  ااطؾ محٌى الدٌن ؼرٌب ابد المعبود وشرٌك  ابد الرحمن ابد الحمٌ -  78

 2517لسنة  72ادم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

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

و الئحت  التنفٌذٌ  لبل النشاط الخارج  2517لسنة  72نشاط الوارد بالمجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم الى الشركة ممارسة ال

 ان تلن المجاالت.

  

 مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها 

و فً حالة ادم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط  2517ا ان  6824برلم  25195416لٌدت فى ا 3555550555ارأس مالها     

 2517لسنة  72حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

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

و الئحت  التنفٌذٌ  لبل النشاط الخارج  2517لسنة  72النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم الى الشركة ممارسة 

 ان تلن المجاالت.

  

مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ا بجهة 

 -الحسٌنٌة  - 7لرٌة  -حً الدٌن ؼرٌب ابدالمعبود : منزل ملن / سامً م

)ش.ذ.م.م(   شركة  ا  النشاط  Toddler For Industry and Supplying Clothesتودلر لتصنٌع و تورٌد المالبس  -  79

 و الئحت  التنفٌذٌ  : 2517لسنة  72الوارد بالمجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم 

 لمالبس الجاهزة.الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع ا-

 و الئحت  التنفٌذٌ  : 2517لسنة  72النشاط الخارج ان المجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم 

 التورٌدات العمومٌة لكل ما هو مسموح ب  لانوناً. -

ً حالة ادم و ف 2517لسنة  72الى الشركة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

 25195416الٌدت فى  3555550555التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة   ارأس مالها   

 و الئحت  التنفٌذٌ  : 2517لسنة  72ا ان النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم  6817برلم 

 بس الجاهزة.الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المال-

 و الئحت  التنفٌذٌ  : 2517لسنة  72النشاط الخارج ان المجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم 

 التورٌدات العمومٌة لكل ما هو مسموح ب  لانوناً. -

لة ادم و فً حا 2517لسنة  72الى الشركة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

 - 6جنوب ؼرب أ -المنطمة الصنااٌة  332التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة ا بجهة : 

)ش.ذ.م.م(   شركة  ا  بمانون  Toddler For Industry and Supplying Clothesتودلر لتصنٌع و تورٌد المالبس  -  85

 2517لسنة  72االستثمار رلم 

 ادم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. 
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و الئحت  التنفٌذٌ  لبل النشاط الخارج  2517لسنة  72الى الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم 

 ان تلن المجاالت.

 مرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.                    مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح وال  

 2517لسنة  72ا ان بمانون االستثمار رلم  6817برلم  25195416الٌدت فى  3555550555ارأس مالها     

 ذات المانون. ادم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة ب

و الئحت  التنفٌذٌ  لبل النشاط الخارج  2517لسنة  72الى الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم 

 ان تلن المجاالت.

شاطها. ا مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة ن  

 - 6جنوب ؼرب أ -المنطمة الصنااٌة  332بجهة : 

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الؽزل و النسٌج . دمحم دمحم السٌد الى و شرٌك    شركة  ا  " -  81

 مع مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الؽزل و النسٌج . ا ان " 6793برلم  25195411الٌدت فى  155555550555ارأس مالها     

مع مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ا 

 2شارع  -بجوار شركة االصدلاء للشكائر المنسوجة  262لطعة رلم  -دمحم السٌد  بجهة : مبنى اداري ملن / ابد هللا دمحم

تجارة الجملة والتجزئة للمستلزمات الطبٌة ومستحضرات  اشرؾ محروس ابوزٌد محروس وشرٌكٌ    شركة  ا  " -  82

 التجمٌل ا الى ان ٌتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان

 انٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.مع مراااة احكام المو

تجارة الجملة والتجزئة للمستلزمات الطبٌة  ا ان " 6798برلم  25195411الٌدت فى  3555550555ارأس مالها     

 من رمضان ومستحضرات التجمٌل ا الى ان ٌتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر

مع مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ا 

 االردنٌة - 2امان سنتر  - 4بجهة : الوحدة رلم 

 التصدٌر. - شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة   شركة  ا  " etransultdإترانس ٌو   -  83

 فً شأن تنظٌم أامال الوكالة التجارٌة.1982لسنة 125لتوكٌالت التجارٌة. مع التزام الشركة بأحكام المانون رلم ا -

إنشاء و إلامة مركز للترجمة و اللؽات.            مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول  -

 رة نشاطها.           الى كافة التراخٌص الالزمة لمباش

 التصدٌر. - ا ان " 6861برلم  25195423الٌدت فى  555550555ارأس مالها     

 فً شأن تنظٌم أامال الوكالة التجارٌة.1982لسنة 125التوكٌالت التجارٌة. مع التزام الشركة بأحكام المانون رلم  -

ااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول إنشاء و إلامة مركز للترجمة و اللؽات.            مع مرا -

 -مجمع سٌنكو  -الدور الثانً  - 3الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ا بجهة : الوحدة رلم 

 الامة وتشؽٌل مصنع : (ش.ذ.م.م)   شركة  ا  " G Mجى ام للصنااة   -  84

 لتصنٌع األدوٌة البشرٌة -

 صنٌع المنتجات البالستٌكٌة (حمن ونفخ واسترتش) لت -
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 لتشكٌل وتشؽٌل المعادن  -

 لتصنٌع  الؽزل والنسٌج -

 لتصنٌع مواد البناء (طوب اسمنتى وانترلون ) -

            

زمة لمباشرة مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الال            

 نشاطها.           

 الامة وتشؽٌل مصنع : ا ان " 6812برلم  25195415الٌدت فى  555550555ارأس مالها     

 لتصنٌع األدوٌة البشرٌة -

 لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة (حمن ونفخ واسترتش)  -

 لتشكٌل وتشؽٌل المعادن  -

 لتصنٌع  الؽزل والنسٌج -

 (طوب اسمنتى وانترلون )لتصنٌع مواد البناء  -

            

مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة             

 - 1المجاورة  - 7امارة  - 3نشاطها. ا بجهة : الوحدة رلم 

 م(   شركة  ا  الامة وتشؽٌل مصنع لصباؼة وتجهٌز االلمشة والخٌوط           الحمد لصباؼة وتجهٌز االلمشة والخٌوط )ش.ذ.م. -  85

 مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.           

 الامة وتشؽٌل مصنع لصباؼة وتجهٌز االلمشة والخٌوط           ا ان  6822برلم  25195416الٌدت فى  3555550555ارأس مالها     

مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ا 

 - A5المنطمة الصنااٌة  - 117بجهة : المطعة رلم 

و الئحت   2517لسنة  72شركة  ا   النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم  دمحم محً ابدهللا ازام وشرٌك    -  86

  -استصالح واستزراع األراضً البور أو الصحراوٌةا ومنها : -التنفٌذٌ  :

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

 . ( استزراع األراضً المستصلحة )ب

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

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر.

الٌدت فى  3555550555ارأس مالها      2517لسنة  72النشاط الخارج ان المجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم -

 -و الئحت  التنفٌذٌ  : 2517لسنة  72ا ان النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم  6872برلم  25195424

  -استصالح واستزراع األراضً البور أو الصحراوٌةا ومنها :

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

 ( استزراع األراضً المستصلحة.  )ب
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ترط فً الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراعا وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فً وٌش

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر.

 - 9مجاورة  - 52امار رلم  - 1ا بجهة : الوحدة رلم  2517لسنة  72النشاط الخارج ان المجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم -

 -جدٌدة الصالحٌة ال

 دمحم محً ابدهللا ازام وشرٌك    شركة  ا  و الئحت  التنفٌذٌ  : -  87

 التورٌدات العمومٌة.

و فً حالة ادم  2517لسنة  72الى الشركة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم  

 . 2517لسنة   72ع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمت

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

مالها   و الئحت  التنفٌذٌ    ارأس  2517لسنة  72الى الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم  

 ا ان و الئحت  التنفٌذٌ  : 6872برلم  25195424الٌدت فى  3555550555

 التورٌدات العمومٌة.

و فً حالة ادم  2517لسنة  72الى الشركة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم  

 . 2517لسنة   72بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع 

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

الوحدة و الئحت  التنفٌذٌ  ا بجهة :  2517لسنة  72الى الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم  

 -الصالحٌة الجدٌدة  - 9مجاورة  - 52امار رلم  - 1رلم 

 دمحم محً ابدهللا ازام وشرٌك    شركة  ا  لبل النشاط الخارج ان تلن المجاالت -  88

  

 مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .

 ا ان لبل النشاط الخارج ان تلن المجاالت 6872برلم  25195424الٌدت فى  3555550555ارأس مالها     

  

مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ا 

 -الصالحٌة الجدٌدة  - 9مجاورة  - 52امار رلم  - 1بجهة : الوحدة رلم 

سمٌة احمد العٌسوي وشرٌكتٌها   شركة  ا  الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى الجلدٌة و التجمٌل . بشرط أن تمدم  -  89

 % سنوٌا بالمجان من الحاالت التً ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة أو العالجٌة او التشخٌصٌ  لها .15

  

 لمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح وا

ا ان الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى الجلدٌة و  6835برلم  25195418الٌدت فى  3555550555ارأس مالها     

 ة أو العالجٌة او التشخٌصٌ  لها .% سنوٌا بالمجان من الحاالت التً ٌتم تمدٌم الخدمة الطب15ٌالتجمٌل . بشرط أن تمدم 

  

مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ا بجهة 

 - 3المصرٌة سنتر  -مدخل أ  - 21: الوحدة رلم 
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 44 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التجمٌل  فور ام جروب لالستثمار العمارى   (ش.ذ.م.م)   شركة  ا  -  95

 لتصنٌع البوٌات والدهانات واالصباغ الكٌماوٌة -

 لتصنٌع العصائر وتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة -

            

 مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.           

 ا ان التجمٌل  6862برلم  25195423الٌدت فى  555550555ارأس مالها     

 لتصنٌع البوٌات والدهانات واالصباغ الكٌماوٌة -

 لتصنٌع العصائر وتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة -

            

شرة نشاطها. ا مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمبا

 7المجاروة  -تمسٌم الضرائب  -41المطعة  -بجهة : الدور الثالا 

 التسوٌك واالستثمار العمارى  - فور ام جروب لالستثمار العمارى   (ش.ذ.م.م)   شركة  ا  " -  91

 المماوالت العامةوالمتخصصة والمتكاملة  -

 التورٌدات العمومٌة  -

 121فً شأن سجل المستوردٌن والى المانون رلم 1981لسنة 125ام الشركة بأحكام المانون رلم االستٌراد والتصدٌر امع التز -

 1982لسنة 121بتعدٌل بعض احكام المانون 1982لسنة 

 الامة وتشؽٌل وادارة وتجهٌز المدارس والمعاهد الفنٌ  والحضانات لالطفال  -

طها ومدها بالمرافك واادادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الام  شراء وبٌع وتاجٌر وامتالن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌ -

 التسوٌك واالستثمار العمارى  - ا ان " 6862برلم  25195423الٌدت فى  555550555المنشات   ارأس مالها   

 المماوالت العامةوالمتخصصة والمتكاملة  -

 التورٌدات العمومٌة  -

 121فً شأن سجل المستوردٌن والى المانون رلم 1981لسنة 125الشركة بأحكام المانون رلم  االستٌراد والتصدٌر امع التزام -

 1982لسنة 121بتعدٌل بعض احكام المانون 1982لسنة 

 الامة وتشؽٌل وادارة وتجهٌز المدارس والمعاهد الفنٌ  والحضانات لالطفال  -

ا ومدها بالمرافك واادادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الام  شراء وبٌع وتاجٌر وامتالن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطه -

 7المجاروة  -تمسٌم الضرائب  -41المطعة  -المنشات ا بجهة : الدور الثالا 

فور ام جروب لالستثمار العمارى   (ش.ذ.م.م)   شركة  ا  الٌها والام  المبانى والواحدات السكنٌ  والتجارٌ  واالدارٌ   -  92

 فٌهٌ  لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استؽاللها والتر

 الامة الوحدات السكنٌ  والتجارٌة واالدارٌة بؽرض تملكها او تاجٌرها او بٌعها  -

 شراء وبٌع االراضى الصنااٌة وادارتها وتجهٌزها  -



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   التعلٌمٌ )مماوالت انشاء وصٌان  وتطوٌر المبانى التعلٌمٌ  بكاف  انوااها(دون ممارس  العملٌ -

 الامة وتشؽٌل مصنع : "

 لتصنٌع الؽزل والنسٌج  -

 لتشكٌل وتشؽٌل المعادن  -

ا ان الٌها  6862برلم  25195423الٌدت فى  555550555لتصنٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌ  ومستحضرات   ارأس مالها    -

 لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استؽاللها  والام  المبانى والواحدات السكنٌ  والتجارٌ  واالدارٌ  والترفٌهٌ 

 الامة الوحدات السكنٌ  والتجارٌة واالدارٌة بؽرض تملكها او تاجٌرها او بٌعها  -

 شراء وبٌع االراضى الصنااٌة وادارتها وتجهٌزها  -

 علٌمٌ )مماوالت انشاء وصٌان  وتطوٌر المبانى التعلٌمٌ  بكاف  انوااها(دون ممارس  العملٌ  الت -

 الامة وتشؽٌل مصنع : "

 لتصنٌع الؽزل والنسٌج  -

 لتشكٌل وتشؽٌل المعادن  -

 7المجاروة  -تمسٌم الضرائب  -41المطعة  -لتصنٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌ  ومستحضرات ا بجهة : الدور الثالا  -

سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج بكة لإلنتاج الزرااى والحٌوانى)ذ.م.م(   شركة  ا  الدواجن والطٌور  -  93

 البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.

 إلامة المزارع السمكٌة .

 الامة وتشؽٌل وادارة المجازر االلٌة والنصؾ الٌة.

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع اللحوم

 اٌة والمواد الؽذائٌة وتبرٌدها أوالامة وتشؽٌل الثالجات والمحطات الخاصةبحفظ الحاصالت الزرااٌة والمنتجات الصنا

 تجمٌدها.

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وج  من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول ااماال شبٌهةباامالها

ن ا ان الدواجن والطٌور سواء كا 6741برلم  25195452الٌدت فى  35555550555او التً لد تعاونها الى   ارأس مالها   

 ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.

 إلامة المزارع السمكٌة .

 الامة وتشؽٌل وادارة المجازر االلٌة والنصؾ الٌة.

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع اللحوم

 مواد الؽذائٌة وتبرٌدها أوالامة وتشؽٌل الثالجات والمحطات الخاصةبحفظ الحاصالت الزرااٌة والمنتجات الصنااٌة وال

 تجمٌدها.

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وج  من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول ااماال شبٌهةباامالها



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الزاوٌة الحمراء ...-ش تراة االسمااٌلٌة -54امار -او التً لد تعاونها الى ا بجهة : الدور االرضً

زرااى والحٌوانى)ذ.م.م(   شركة  ا  تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً بكة لإلنتاج ال -  94

 الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحت  التنفٌذٌة

 فة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كا

 نشاط 

ا ان تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها  6741برلم  25195452الٌدت فى  35555550555ارأس مالها     

 ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحت  التنفٌذٌة

 لموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراااة احكام ا

 الزاوٌة الحمراء ...-ش تراة االسمااٌلٌة -54امار -نشاط  ا بجهة : الدور االرضً

 بكة لإلنتاج الزرااى والحٌوانى)ذ.م.م(   شركة  ا   -  95

 سٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترطاستصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األسا

 فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2557 لسنة 355فٌما ادا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2558 

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

ا ان استصالح وتجهٌز األراضً  6741برلم  25195452الٌدت فى  35555550555تربٌة جمٌع أنواع   ارأس مالها   

 تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط بالمرافك األساسٌة التً

 فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 لسنة 356راررئٌس الجمهورٌةرلم ول 2557لسنة  355فٌما ادا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2558 

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

 الزاوٌة الحمراء ...-ش تراة االسمااٌلٌة -54امار -تربٌة جمٌع أنواع ا بجهة : الدور االرضً

 شركة  ا    بكة لإلنتاج الزرااى والحٌوانى)ذ.م.م(  -  96

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

 فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2557لسنة  355ا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم فٌما اد

 .2558 

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

ان استصالح وتجهٌز األراضً  ا 6741برلم  25195452الٌدت فى  35555550555تربٌة جمٌع أنواع   ارأس مالها   

 بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط

 فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2557لسنة  355ك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم فٌما ادا المناط

 .2558 

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

 الزاوٌة الحمراء-السواح-االمٌرٌة-ش الً البنا 7تربٌة جمٌع أنواع ا بجهة : 

لإلنتاج الزرااى والحٌوانى)ذ.م.م(   شركة  ا  تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً  بكة -  97

 الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحت  التنفٌذٌة

 حصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة ال

 نشاط 

ا ان تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها  6741برلم  25195452الٌدت فى  35555550555ارأس مالها     

 ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحت  التنفٌذٌة

 ااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مرا

 الزاوٌة الحمراء-السواح-االمٌرٌة-ش الً البنا 7نشاط  ا بجهة : 

ت أو التفرٌخ أو إنتاج بكة لإلنتاج الزرااى والحٌوانى)ذ.م.م(   شركة  ا  الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالال -  98

 البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.

 إلامة المزارع السمكٌة .

 الامة وتشؽٌل وادارة المجازر االلٌة والنصؾ الٌة.

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع اللحوم

 دها أوالامة وتشؽٌل الثالجات والمحطات الخاصةبحفظ الحاصالت الزرااٌة والمنتجات الصنااٌة والمواد الؽذائٌة وتبرٌ

 تجمٌدها.

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وج  من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول ااماال شبٌهةباامالها



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ا ان الدواجن والطٌور سواء كان  6741برلم  25195452الٌدت فى  35555550555او التً لد تعاونها الى   ارأس مالها   

 لتفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.ذلن إلنتاج السالالت أو ا

 إلامة المزارع السمكٌة .

 الامة وتشؽٌل وادارة المجازر االلٌة والنصؾ الٌة.

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع اللحوم

 الامة وتشؽٌل الثالجات والمحطات الخاصةبحفظ الحاصالت الزرااٌة والمنتجات الصنااٌة والمواد الؽذائٌة وتبرٌدها أو

 تجمٌدها.

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وج  من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول ااماال شبٌهةباامالها

 الزاوٌة الحمراء-السواح-االمٌرٌة-ش الً البنا 7او التً لد تعاونها الى ا بجهة : 

 72خل ق دمحم فوزي دمحم دمحم ابدالعال وشرٌك    شركة  ا  انشطة دا -  99

* تجاره الجمل  والتجزئ  لمستلزمات مزارع الدواجن واالسمان وخطوط انتاج مصانع االاالؾ ولطع ؼٌارها الً ان تتم ممارسة 

 النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان فمط

  -*استصالح واستزراع األراضً البور أو الصحراوٌةا ومنها :

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

 ( استزراع األراضً المستصلحة.  )ب

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

 72ا ان انشطة داخل ق  6818برلم  25195416الٌدت فى  3555550555االستزراع ولٌس   ارأس مالها   

* تجاره الجمل  والتجزئ  لمستلزمات مزارع الدواجن واالسمان وخطوط انتاج مصانع االاالؾ ولطع ؼٌارها الً ان تتم ممارسة 

 النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان فمط

  -*استصالح واستزراع األراضً البور أو الصحراوٌةا ومنها :

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

 ( استزراع األراضً المستصلحة.  )ب

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

 -تمسٌم اهالً  - 21مجاورة  - 123امار  -الدور الثالا الوي  - 8االستزراع ولٌس ا بجهة : وحدة 

 دمحم فوزي دمحم دمحم ابدالعال وشرٌك    شركة  ا  الري بطرٌك الؽمر. -  155

  -* اإلنتاج الحٌوانً والداجنً والسمكً ومن  :

 )أ( تربٌة جمٌع أنواع الحٌواناتا سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. 

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

 ( تربٌة الخٌول.  )ت

 ( المزارع السمكٌة )ا

  



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 72انشطة خارج ق 

 االستٌراد والتصدٌر

بتعدٌل احكام المانون   ارأس مالها    2517لسنة  7و المانون رلم  1982لسنة  121تلتزم الشركة بأحكام المانون رلم 

 ا ان الري بطرٌك الؽمر. 6818برلم  25195416الٌدت فى  3555550555

  -* اإلنتاج الحٌوانً والداجنً والسمكً ومن  :

 )أ( تربٌة جمٌع أنواع الحٌواناتا سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. 

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

 ( تربٌة الخٌول.  )ت

 ( المزارع السمكٌة )ا

  

 72انشطة خارج ق 

 االستٌراد والتصدٌر

الدور  - 8بتعدٌل احكام المانون ا بجهة : وحدة  2517لسنة  7و المانون رلم  1982لسنة  121تلتزم الشركة بأحكام المانون رلم 

 -تمسٌم اهالً  - 21مجاورة  - 123امار  -الا الوي الث

 1982لسنة  121دمحم فوزي دمحم دمحم ابدالعال وشرٌك    شركة  ا  رلم  -  151

و فً حالة ادم  2517لسنة  72الى الشركة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

 2517لسنة  72الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم التزام الشركة بهذا 

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

التنفٌذٌ  لبل النشاط الخارج  و الئحت  2517لسنة  72الى الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم 

 1982لسنة  121ا ان رلم  6818برلم  25195416الٌدت فى  3555550555ان تلن المجاالت   ارأس مالها   

و فً حالة ادم  2517لسنة  72الى الشركة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

 2517لسنة  72ا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم التزام الشركة بهذ

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

ت  التنفٌذٌ  لبل النشاط الخارج و الئح 2517لسنة  72الى الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم 

 -تمسٌم اهالً  - 21مجاورة  - 123امار  -الدور الثالا الوي  - 8ان تلن المجاالت ا بجهة : وحدة 

دمحم فوزي دمحم دمحم ابدالعال وشرٌك    شركة  ا  مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة  -  152

 التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .الحصول الى كافة 

ا ان مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  6818برلم  25195416الٌدت فى  3555550555ارأس مالها     

 - 123امار  -الدور الثالا الوي  - 8والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ا بجهة : وحدة 

 -تمسٌم اهالً  - 21مجاورة 

 التسوٌك و االستثمار العماري - انجاز مصر للمماوالت واالستثمار العماري   (ش.ذ.م.م)   شركة  ا  " -  153

 المماوالت العامة  -



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 التورٌدات العمومٌة -

            

الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة             

 نشاطها.           

 التسوٌك و االستثمار العماري - ا ان " 6742برلم  25195452الٌدت فى  1555550555ارأس مالها     

 المماوالت العامة  -

 التورٌدات العمومٌة -

            

رات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرا            

 -ام الزٌن  -ازب  حبٌب  -منزل شبكات مراً تاج الدٌن  -نشاطها. ا بجهة : الدور االول 

فً  بكة لإلنتاج الزرااى والحٌوانى)ذ.م.م(   شركة  ا  تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج -  154

 الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحت  التنفٌذٌة

 مع مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاط 

ا ان تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها  6741برلم  25195452الٌدت فى  35555550555ارأس مالها     

 ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحت  التنفٌذٌة

 مع مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 C1بمنطمة  B-14نشاط  ا بجهة : انبر بالمصنع الكائن بالمطعة رلم 

بكة لإلنتاج الزرااى والحٌوانى)ذ.م.م(   شركة  ا  الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج  -  155

 البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.

 إلامة المزارع السمكٌة .

 مجازر االلٌة والنصؾ الٌة.الامة وتشؽٌل وادارة ال

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع اللحوم

 الامة وتشؽٌل الثالجات والمحطات الخاصةبحفظ الحاصالت الزرااٌة والمنتجات الصنااٌة والمواد الؽذائٌة وتبرٌدها أو

 تجمٌدها.

 تزاول ااماال شبٌهةباامالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وج  من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً 

ا ان الدواجن والطٌور سواء كان  6741برلم  25195452الٌدت فى  35555550555او التً لد تعاونها الى   ارأس مالها   

 ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.

 إلامة المزارع السمكٌة .



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اللٌة والنصؾ الٌة.الامة وتشؽٌل وادارة المجازر ا

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع اللحوم

 الامة وتشؽٌل الثالجات والمحطات الخاصةبحفظ الحاصالت الزرااٌة والمنتجات الصنااٌة والمواد الؽذائٌة وتبرٌدها أو

 تجمٌدها.

 اماال شبٌهةباامالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وج  من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول ا

 C1بمنطمة  B-14او التً لد تعاونها الى ا بجهة : انبر بالمصنع الكائن بالمطعة رلم 

 بكة لإلنتاج الزرااى والحٌوانى)ذ.م.م(   شركة  ا   -  156

 ترطاستصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌش

 فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2557لسنة  355فٌما ادا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2558 

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

ا ان استصالح وتجهٌز األراضً  6741برلم  25195452الٌدت فى  35555550555تربٌة جمٌع أنواع   ارأس مالها   

 بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط

 اتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فىفً ه

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2557لسنة  355فٌما ادا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2558 

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

 C1بمنطمة  B-14تربٌة جمٌع أنواع ا بجهة : انبر بالمصنع الكائن بالمطعة رلم 

)ش.ذ.م.م(   شركة  ا  فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام  Liiamra Solar.EGلٌٌامرا للطالة الشمسٌة   -  157

 نون .الما

ا ان فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون  6734برلم  25195451الٌدت فى  9555550555ارأس مالها     

 -األردنٌة  - 3البتراء مول  -الدور االول  - 3. ا بجهة : الوحدة رلم 

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع و تجمٌع محطات  )ش.ذ.م.م(   شركة  ا  Liiamra Solar.EGلٌٌامرا للطالة الشمسٌة   -  158

االستٌراد و التصدٌر تلتزم الشركة  -الكهرباء بالطالة الشمسٌة و المحوالت و البطارٌات و مستلزمات و أجهزه الطالة الشمسٌة. 

ً شأن سجل ف 1982لسنة  121بتعدٌل احكام المانون رلم  2517لسنة  7و المانون رلم 1982لسنة  121بأحكام المانون رلم 

 المستوردٌن .

 فً شأن تنظٌم أامال الوكالة التجارٌة .  1982لسنة  125التوكٌالت التجارٌة الى الشركة االلتزام بأحكام المانون رلم  -



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 التورٌدات العمومٌة. -

مة وتشؽٌل ا ان الا 6734برلم  25195451الٌدت فى  9555550555التجارة العامة لكل ما هو مسموح ب    ارأس مالها    -

 -مصنع لتصنٌع و تجمٌع محطات الكهرباء بالطالة الشمسٌة و المحوالت و البطارٌات و مستلزمات و أجهزه الطالة الشمسٌة. 

بتعدٌل احكام المانون رلم  2517لسنة  7و المانون رلم 1982لسنة  121االستٌراد و التصدٌر تلتزم الشركة بأحكام المانون رلم 

 ن سجل المستوردٌن .فً شأ 1982لسنة  121

 فً شأن تنظٌم أامال الوكالة التجارٌة .  1982لسنة  125التوكٌالت التجارٌة الى الشركة االلتزام بأحكام المانون رلم  -

 التورٌدات العمومٌة. -

 -األردنٌة  - 3البتراء مول  -الدور االول  - 3التجارة العامة لكل ما هو مسموح ب  ا بجهة : الوحدة رلم  -

 )ش.ذ.م.م(   شركة  ا  لانوناً. Liiamra Solar.EGلٌٌامرا للطالة الشمسٌة   -  159

 إنشاء و إلامة مركز لتدرٌب الموارد البشرٌة فً مجال محطات الكهرباء بالطالة الشمسٌة. -

 الامة و تشؽٌل مركز لصٌانة و تركٌب محطات كهرباء الطالة الشمسٌة .-

  

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

وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وج  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال شبٌهة بأامالها أو التً لد تعاونها الى 

برلم  25195451الٌدت فى  9555550555ارأس مالها      تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ا كما ٌجوز لها أن تندمج

 ا ان لانوناً. 6734

 إنشاء و إلامة مركز لتدرٌب الموارد البشرٌة فً مجال محطات الكهرباء بالطالة الشمسٌة. -

 الامة و تشؽٌل مركز لصٌانة و تركٌب محطات كهرباء الطالة الشمسٌة .-

  

 لوائح والمرارات السارٌة ا وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن وال

وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وج  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماال شبٌهة بأامالها أو التً لد تعاونها الى 

األردنٌة  - 3البتراء مول  -الدور االول  - 3: الوحدة رلم تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ا كما ٌجوز لها أن تندمج ا بجهة 

- 

 ساجدة باروت وشرٌكها   شركة  ا   -  115

التصدٌر  مع االلتزام بافراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل لكل نشاط الى  -إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مالبس االطفال  

رارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها حدة    مع مراااة احكام الموانٌن واللوائح والم

 . 

 -ا ان إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مالبس االطفال   6791برلم  25195411الٌدت فى  5555550555ارأس مالها     

مع مراااة احكام الموانٌن واللوائح  التصدٌر  مع االلتزام بافراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل لكل نشاط الى حدة   

والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ا بجهة : المصنع الممام الً لطعة 

 6بالمنطمة الصنااٌة جنوب ؼرب أ/ 435االرض رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــ  ــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ا وفى تارٌخ    1882أومٌجا لتورٌد مستلزمات المصانع لصاحبها سعد احمد صابر مراً  ا  تاجر فرد  ا  سبك لٌده برلم :    - 1

 وتم محو/شطب السجل  تم المحو بامر مح   25195453

ا وفى تارٌخ    453الدلتا للتورٌدات العمومٌة لصاحبها زٌنهم ابراهٌم زٌنهم الهوارى  ا  تاجر فرد  ا  سبك لٌده برلم :    - 2

 292تم محو/شطب السجل  تم المحو بامر محو   25195458

تم محو/شطب السجل  تم    25195411ا وفى تارٌخ    4799حٌاة دمحم حسن دمحم العدوي  ا  تاجر فرد  ا  سبك لٌده برلم :    - 3

 المحو

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم   25195414وفً تارٌخ ا   4958ٌانسٌن للمراتب واالثاا لصاحبها دمحم سعٌد ابراهٌم ابدهللا  تاجر فرد اا سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌ    5555550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال  ا  تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر: 

  4958لصاحبها دمحم سعٌد ابراهٌم ابدهللا  تاجر فرد اا سبك لٌده برلم   Btmoonبتمون لالدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق  -  2

 جنٌ    5555550555ال  اتم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م  25195414وفً تارٌخ ا 

تم تعدٌل رأس   25195418وفً تارٌخ ا   2551كارتوبان حجازي حجازي مصطفً حسٌن  تاجر فرد اا سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌ    23555550555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال  ا

تم نمل السجل من مكتب استثمار االسمااٌلٌة فً  -دمحم دمحم سالمة ؼرلانة لتجارة الجملة و التجزئ  لصاحبها احمد صالح  -  4

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     25195424وفً تارٌخ ا   6881تاجر فرد اا سبك لٌده برلم   8531برلم  2519/4/28

 جنٌ    455550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال  ا

تم نمل السجل من مكتب استثمار االسمااٌلٌة فً  -  لصاحبها احمد صالح دمحم دمحم سالمة ؼرلانة لتجارة الجملة و التجزئ -  5

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     25195428وفً تارٌخ ا   6881تاجر فرد اا سبك لٌده برلم   8531برلم  2519/4/28

 جنٌ    5555550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال  ا

 ـــــــــــ  ـــــــــــ  

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 25195451وفً تارٌخ  6735ثري تكس لصنااة االلمشة لصاحبها امر ادٌب دمحم خرس  ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     -  1

  - 6نوب ؼرب أالمنطمة الصنااٌة ج - 316المطعة رلم  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا الدور الثانً الوي 

الرواد الدارة وتشؽٌل المدارس ومعاهد التعلٌم الفنً لصاحبها اسمااٌل صدلً انور دمحم كٌالنً ابدالمادر ا تاجر فرد ا  سبك  -  2

  -صفط زرٌك  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا دورٌن بفٌال اسمااٌل الكٌالنً  25195451وفً تارٌخ  6737لٌده برلم    

انجاز النشاء وادارة وتشؽٌل مدارس ومعاهد التعلٌم الفنً لصاحبها دمحم كمال دمحم احمد ابده ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     -  3

بجوار مكتب برٌد -منزل كمال دمحم احمد -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا الدور االول 25195452وفً تارٌخ  6745

 لرٌة الطٌبة-الطٌبة

وفً تارٌخ  6739ً توب للمواد الؽذائٌة لصاحبها دمحم دمحم صالح حاج رحمون ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    مٌن -  4

 مدٌن  بدر -المنطم  الصنااٌ  االولً  - 26تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا لطع   25195452

تم تعدٌل  25195452وفً تارٌخ  755لٌده برلم    نٌو لون لصاحبها رٌمون اادل معوض مٌخائٌل ا تاجر فرد ا  سبك  -  5

 مركز المدٌنة الرئٌسً-(3الدور االول العلوي بالمطعة رلم )-B2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا المحل رلم 

وفً تارٌخ  6747الدروٌش لتجارة المواد الكٌماوٌة لصاحبها مدٌن مصطفً الدروٌش ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     -  6

 73مجاورة رلم  -3تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا لطعة رلم  25195452

تم  25195453وفً تارٌخ  6748لصاحبها صابر احمد اشري السٌد الشٌن ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     EPICابٌن  -  7

خلؾ الطب البٌطري  -خالد بن الولٌد  ش -امار ملن صابر احمد اشري  -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا شمة بالدور االول 

-  

 25195453وفً تارٌخ  6749الهندسٌة للصنااات البالستٌكٌة لصاحبها رجب دمحم امٌن جاد ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     -  8

  -    بالمنطمة الصنااٌة  - 81تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا لطعة االرض الصنااٌة رلم 

وفً تارٌخ  6755ٌنجوا للتدرٌب لصاحبها امٌم  مصطفً ابدالرحمن احمد اٌوب ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    مركز ل -  9

 مركز المدٌنة -2555سٌنكو -MC2المطعة رلم  -13تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا مكتب رلم  25195453

وفً  4121حبها محمود دمحم دمحم ابده ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    العربٌ  لتصنٌع وتجمٌع البطارٌات السائل  والجاف  لصا -  15

 -المنطمة الصنااٌة الثالنٌة  -الصنااات الصؽٌرة  - 55تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا لطعة رلم  25195453تارٌخ 

 -الصالحٌة الجدٌدة 

وفً  4121بها محمود دمحم دمحم ابده ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    العربٌ  لتصنٌع وتجمٌع البطارٌات السائل  والجاف  لصاح -  11

 -المنطمة الصنااٌة الثالنٌة  -الصنااات الصؽٌرة  - 55تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا لطعة رلم  25195453تارٌخ 

  -الصالحٌة الجدٌدة 

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195453وفً تارٌخ  6765   ماجد محمود السٌد مصطفً ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم  -  12

  - A4المنطمة الصنااٌة  - 39الـتأشٌر:   ا المطعة رلم 

 6751الفرٌده كٌدز لتصنٌع المالبس الجاهزة لصاحبها مصطفً ابدالهادي الصاوي العدل ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     -  13

 -فدان شرق الروبٌكً  855المنطمة الصنااٌة  - 51وصؾ الـتأشٌر:   ا لطعة رلم تم تعدٌل العنوان ,  25195453وفً تارٌخ 

  -مدٌنة بدر 

لصاحبها ابدالرحمن رضا دمحم ابدالعزٌز اوٌس ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     candy daysكاندي داٌٌز لتصنٌع الحلوي  -  14

  - 7المجاورة  - 3المطعة رلم  -ر:   ا الدور االرضً تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌ 25195453وفً تارٌخ  6753

 6756االٌاد لتصنٌع ولحام وتركٌب مواسٌر البالستٌن لصاحبها دمحم سعٌد دمحم ابراهٌم بطل ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     -  15

 بلبٌس -شبرا النخلة  -حً السوق  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا منزل / نجوي ابراهٌم محمود  25195453وفً تارٌخ 



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 25195453وفً تارٌخ  6757لصاحبها دمحم دمحم الً الكومً ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     PURE PLASTبٌور بالست  -  16

  - 6بالمنطمة الصنااٌة جنوب ؼرب أ - 23تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا المصنع الممام الً لطعة االرض رلم 

وفً تارٌخ  6752روما تكس لصباؼة الخٌوط لصاحبها اشرؾ جمٌل رمزي سٌفٌن ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     -  17

 C6بالمنطمة الصنااٌة  11تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا المطعة رلم  25195453

وفً تارٌخ  6762د ا  سبك لٌده برلم    رٌنا للمنتجات الؽذائٌة لصاحبها دمحم رمضان ابدالؽنً ابدالوهاب ا تاجر فر -  18

المنطمة الصنااٌة جنوب -35المنطمة رلم -35تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا الدور الثالا بالمطعة رلم  25195454

 6الجمركٌة أ

وفً تارٌخ  6774االمانً للصنااات الكٌماوٌة لصاحبها محروس دمحم محروس بدٌر ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     -  19

  - 6المنطمة الصنااٌة ؼرب أ - 524تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا مصنع رلم  25195458

وفً  6768الكارما الكٌماوٌة للصنااة والتجارة لصاحبها زكرٌا الً الً الً سالم  ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     -  25

  - 6جنوب ؼرب أ - 493أشٌر:   ا لطعة صنااٌة رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـت 25195458تارٌخ 

لصاحبها مصطفى ابدالفتاح ابدالوهاب ابدالفتاح مرسً ا تاجر فرد ا  سبك لٌده  Kit Solutionsكٌت للحلو والتطٌبمات  -  21

المنطمة  -مبنً ع  - 12الوحدة رلم  - 61تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا شمة رلم  25195458وفً تارٌخ  6772برلم    

  -السكنٌة جنوب ؼرب الحً العاشر 

وفً تارٌخ  6779العالمٌة لتجارة االطارات والبطارٌات لصاحبها تامر نبٌل ابراهٌم دمحم ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     -  22

 45 مجاورة-الدور االرضً-2سنتر الشروق -ب6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا رلم  25195459

 25195459وفً تارٌخ  6782الشروق للمالبس الجاهزة لصاحبها هدي شعبان الً رزق ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     -  23

 35مجاورة  -3مربع  -15تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا امارة 

تم تعدٌل  25195415وفً تارٌخ  6785الجوهرة مول لصاحبها مجدي جوهر دمحم داود ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     -  24

  -مركز المدٌنة  -  MC2 - 27العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا المطعة رلم 

تم تعدٌل  25195415وفً تارٌخ  6795مجزر الرحمة لصاحبها االء مدحت فتحً لطب ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     -  25

  - 35المجاورة  - 282ة امار - 1العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا الوحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195415وفً تارٌخ  6783السٌده ٌوسؾ السبااً اثمان ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     -  26

  -مشتول السوق  -شارع طارق بن زٌاد  -الـتأشٌر:   ا منزل ملن / احمد حسن احمد شومان 

 25195415وفً تارٌخ  6784دالعزٌز سٌد احمد ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    السعد للصنااات لصاحبها مسعد مسلم اب -  27

  -بلبٌس  -شارع رشٌد ابو لبن  -الدور االرضً  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا منزل رجب مسلم ابدالعزٌز 

وفً تارٌخ  6792بك لٌده برلم    فٌش فارم لالستزراع السمكً لصاحبها امر احمد دمحم ابراهٌم ا تاجر فرد ا  س -  28

 العباس  الكبري-بجوار مخبز سالم -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا شمة بالدور الثالا 25195411

وفً تارٌخ  6797الروضة للمالبس الجاهزة لصاحبها راندا رمضان سعد راؼب مصطفً ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     -  29

 -ؼرب الحً العاشر-257امارة -26لعنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا رلم تم تعدٌل ا 25195411

لصاحبها نوران ابدالحمٌد الشبراوي بكري اسمااٌل ا تاجر فرد ا   Effective Pharmaافٌكتٌؾ فارما لتجارة االدوٌة  -  35

 -الثالثة جهاز  - 2شمة  -االول  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا الدور 25195414وفً تارٌخ  6858سبك لٌده برلم    

 مدٌنة بدر -بجوار  مسجد الصحابة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25195414وفً تارٌخ  6856اٌد سٌد دمحم ابدالسالم ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     -  31

   -مدٌنة بدر  -مدخل ب  - 19امارة رلم  - 14شمة  -ا الدور الثانً 



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  6855ٌبتكس للؽزل والنسٌج لصاحبها ماٌكل سلٌمان حنا واصؾ ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    الد -  32

مدٌنة بدر  -شرق الروبٌكً  -فدان  855المنطمة الصنااٌة  -أ  55تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا المطعة رلم  25195414

-  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195414وفً تارٌخ  6852د ا  سبك لٌده برلم    حسام ازت دمحم فتحً السٌد ا تاجر فر -  33

  -مدبنة بدر  -المنطمة الصنااٌة الحرفٌة ب  - 13الـتأشٌر:   ا لطعة رلم 

خ وفً تارٌ 6859العبد مٌدٌكال لتصنٌع المستلزمات الطبٌة لصاحبها دمحم ؼرٌب احمد احمد ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     -  34

  -طرٌك العزٌزٌة  -كفر بدوي   -ش الصفا  9 - 2شمة  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا الدورالثانً  25195414

وفً تارٌخ  6854التركٌة المتحدة للمنظفات لصاحبها احمد فؤاد ابدالحمٌد بٌومً ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     -  35

 صنااات صؽٌرة منطم  الصنااٌة الثانٌة الصالحٌة الجدٌدة 126ـتأشٌر:   ا المطعة رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ ال 25195414

وفً تارٌخ  6813مصنع دمحم ابراهٌم دمحم السااى لصاحبها )دمحم ابراهٌم دمحم السااى( ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     -  36

مدٌنة الصالحٌة  -لطاع )و(المنطمة الصنااٌة االولً  - 15رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا مصنع بالمطعة  25195415

 الجدٌدة

الشٌمً لالستثمار العماري والمماوالت العامة لصاحبها شكري ابدالعاطً شاكر محمود الشٌمً ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     -  37

 االردنٌة-2555سٌنٌكو-18تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا رلم  25195415وفً تارٌخ  6815

وفً  463ٌة لصاحبها / االء دمحم ابراهٌم فاٌد ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    الفاٌد الستصالح االراضى والتورٌدات العموم -  38

  - 2ملٌون م 6المنطمة الجنوبٌة  - 49تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا المطع  رلم  25195416تارٌخ 

وفً تارٌخ  6825ا  سبك لٌده برلم    منال ستار للمنتجات البالستٌكٌة لصاحبها منال بدوي ابدالسالم البنً ا تاجر فرد  -  39

 مدٌنة بدر-فدان 155المنطمة الصنااٌة -145تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا المطعة رلم  25195416

العاشر من رمضان لالجهزة الكهربائٌة لصاحبها  احمد ابدالحمٌد حمدي دمحم جمال الردٌنً ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     -  45

  -حً السالمٌة  - 55مجاورة  - 63تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا امارة  25195416وفً تارٌخ  6825

وفً  463الفاٌد الستصالح االراضى والتورٌدات العمومٌة لصاحبها / االء دمحم ابراهٌم فاٌد ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     -  41

 - 2ملٌون م 6المنطمة الجنوبٌة  - 49ـتأشٌر:   ا المطع  رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ ال 25195416تارٌخ 

 25195417وفً تارٌخ  6828الفجر للصنااات الهندسٌة لصاحبها اٌمن نبٌل حسٌن فرج ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     -  42

 5المنطمة الصنااٌة أ-213تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا المطعة رلم 

لصاحبها ابدالعزٌز ابدالمنعم احمد ابراهٌم المخزنجً ا تاجر فرد ا   digital soultionsبٌمات العصر الرلمً حلول وتط -  43

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا منزل ملن/ابدالمنعم احمد ابراهٌم  25195417وفً تارٌخ  6835سبك لٌده برلم    

 ٌن برد-بجوار مسجد العالوٌة-الدور الثانً-المخزنجً

االجوري الاداد الدراسات االلتصادٌة والهندسٌة لصاحبها نورهان حسن ابدالحمٌد احمد ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     -  44

مركز -55مجاورة  -1مربع  -21امارة رلم  -1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا وحدة رلم  25195417وفً تارٌخ  6832

 الحً السابع 

تم تعدٌل  25195417وفً تارٌخ  6827للسجاد لصاحبها محمود دمحم كامل حسن ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    الكامل  -  45

 14المجاورة -مربع ج -45امارة -1العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا الوحدة رلم 

 25195417وفً تارٌخ  6831   توب الٌن للمالبس الجاهزة لصاحبها رفٌك دمحم دمحم حسٌن ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم  -  46

 C8المنطمة الصنااٌة -118تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا المطعة رلم 



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  6836اون تاٌم لتصنٌع الكلور لصاحبها االء السٌد محمود دمحم لورة ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     -  47

  - 21مجاورة  - 21لطعة  - 1شمة  -لدور االول تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا ا 25195418

الهٌثم لتجارة االحذٌة والمصنواات الجلٌدٌة لصاحبها هٌثم دمحم بسٌونً حسن ابدالوهاب ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     -  48

محاورة  -124رلم امارة -الدور االرضً -2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا الوحدة رلم  25195421وفً تارٌخ  6842

 6رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195421وفً تارٌخ  6845هانً ثابت ابدالمالن جرجس ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     -  49

 مدٌنة بدر-بالمنطمة الصنااٌة )الحرفٌة ب(-29الـتأشٌر:   ا المصنع الممام الً المطعة رلم 

وفً تارٌخ  6849ٌب شداد لبٌب خل  واصؾ ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    المنار لتدوٌر المخلفات لصاحبها لب -  55

 14المجاورة -13تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا المطعة رلم  25195421

 تم 25195421وفً تارٌخ  478اٌجٌتالٌا بالست لصاحبها ابدالفتاح مصطفى دمحم االختٌار ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     -  51

 MC2 27المطعة  -بمشروع الجوهرة مول-517تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا المحل رلم 

الرومانً لصنااة خراطٌم مٌاه الري الحدٌثة والممطرة والصنااات الكٌماوٌة لصاحبها كرم كمال فخري جرجس ا تاجر فرد  -  52

المنطمة الصنااٌة -153ن , وصؾ الـتأشٌر:   ا المطعة رلم تم تعدٌل العنوا 25195421وفً تارٌخ  4786ا  سبك لٌده برلم    

 مدٌنة بدر-فدان 855

وفً تارٌخ  4786الرومانً للؽزل والنسٌج لصاحبها كرم كمال فخري جرجس ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     -  53

 مدٌنة بدر-فدان 855المنطمة الصنااٌة -153تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا المطعة رلم  25195421

 25195421وفً تارٌخ  6848دهانات جولدن لصاحبها االء الدٌن دمحم ابدالؽنً خٌر هللا ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     -  54

 مدٌنة الصالحٌة-المنطمة الثانٌة - 355تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا المطعة رلم 

الحدٌثة والممطرة والصنااات الكٌماوٌة لصاحبها كرم كمال فخري جرجس ا تاجر فرد الرومانً لصنااة خراطٌم مٌاه الري  -  55

المنطمة الصنااٌة -153تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا المطعة رلم  25195421وفً تارٌخ  4786ا  سبك لٌده برلم    

 مدٌنة بدر-فدان 855

لصاحبها احمد خالد احمد ابدالسالم ا تاجر فرد ا  سبك لٌده  PVCولطااات نٌو مٌتال لتجارة المنتجات المعدنٌة والزجاج  -  56

 39مجاورة  -13مربع ج  -28امارة -2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا شمة  25195421وفً تارٌخ  6846برلم    

 6858تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    مصر الدولٌ  لتشكٌل المعادن والتورٌدات العمومٌة لصاحبها حٌاه احمد حنفً حسن ا  -  57

   -مول الجوهرة  -الدور الثالا  - 448تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا وحدة رلم  25195422وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  6857الصفوة لتجارة مستحضرات التجمٌل لصاحبها دمحم دمحم السٌد دمحم الً ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     -  58

  - 12المجاورة  - 42منزل رلم  - 1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا الوحدة رلم  25195422

وفً تارٌخ  6854ماسونً لتجارة المالبس لصاحبها ابراهٌم ابدالحلٌم المؽربل ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     -  59

  -الحً االول  - 6المجاورة  - 6/115تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا المطعة رلم  25195422

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195422وفً تارٌخ  6852ااطؾ ابدالرحمن محمود ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     -  65

  - 6المنطمة الصنااٌة جنوب ؼرب أ - 277الـتأشٌر:   ا المطعة رلم 

وفً تارٌخ  6865احمد االنور ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     كشمٌر لتجارة المالبس الحرٌمً لصاحبها رحم  سمٌر السٌد -  61

  -سنتر الزهور  - 43مجاورة  -الوي  28تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا محل رلم  25195422

تم  25195423وفً تارٌخ  478اٌجٌتالٌا بالست لصاحبها ابدالفتاح مصطفى دمحم االختٌار ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     -  62

 زهراء مدٌنة نصر-امارات الضباط-1548بالعمار رلم -3رلم-تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا وحدة دور ارضً



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  6866كٌدز للمالبس الجاهزة لصاحبها رحاب ابدالبدٌع ابراهٌم سلٌمان ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     -  63

 سنتر الزهور-114رلم -ـتأشٌر:   ا الدور الثانًتم تعدٌل العنوان , وصؾ ال 25195423

تم تعدٌل  25195423وفً تارٌخ  6863سالم انتربان لصاحبها دمحم احمد سالم ٌوسؾ ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     -  64

 فدان 85ال -منطمة توسعات بلبٌس الصنااٌة -بلون ص  150908العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا المطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195424وفً تارٌخ  6877دمحم ابدهللا ابدالداٌم حسن ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     -  65

  - 6جنوب ؼرب أ - 332الـتأشٌر:   ا المطعة رلم 

تم  25195424وفً تارٌخ  2521السورٌة لصنااة االفران لصاحبها ولٌد ؼالب الهزاز ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     -  66

 - C8المنطمة الصنااٌة  - 48تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا المطعة رلم 

وفً تارٌخ  6869الهدي لتجارة المفروشات لصاحبها دمحم احمدي ابدالوارا ااٌد ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     -  67

  - 31المجاورة  - 4مربع  - 32رلم  العمارة - 8تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا الوحدة رلم  25195424

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195424وفً تارٌخ  6873دمحم محمود ابدالعال دمحم ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     -  68

  - 14الحً  - 2ج29امار رلم  -بالدور االرضً  - 1الـتأشٌر:   ا الوحدة رلم 

تم نمل السجل من مكتب استثمار االسمااٌلٌة فً  -بها احمد صالح دمحم دمحم سالمة ؼرلانة لتجارة الجملة و التجزئ  لصاح -  69

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا  25195428وفً تارٌخ  6881ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     8531برلم  2519/4/28

 -مجمع المصالح الحكومٌة مركز المدٌنة بالحً االول 4

 25195428وفً تارٌخ  6879بس الجاهزة لصاحبها دمحم احمد سلٌم دمحم حسن ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    الشرلٌة للمال -  75

 24لطعة  -49مجاورة -1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا شمة رلم

عنوان , وصؾ الـتأشٌر:   تم تعدٌل ال 25195435وفً تارٌخ  6882دمحم احمد خلٌل حسٌن ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     -  71

   - 6المنطمة الصنااٌة أ - 25/136ا المطعة الصنااٌة رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم 25195451وفً تارٌخ  4786الرومانً للؽزل والنسٌج لصاحبها كرم كمال فخري جرجس ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    -  1

للصنااات الكٌماوٌة )شنط  -تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع خراطٌم مٌاه الري الحدٌثة والممطرة 

واكٌاس وروالت بالستٌن(. مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارت السارٌة والً المنشاة الحصول الً كافة التراخٌص الالزمة 

 لمباشرة نشاطها

مانً لصنااة خراطٌم مٌاه الري الحدٌثة والممطرة والصنااات الكٌماوٌة لصاحبها كرم كمال فخري جرجس ا تاجر فرد ا  الرو -  2

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع خراطٌم مٌاه الري 25195451وفً تارٌخ  4786سبك لٌده برلم   

ة )شنط واكٌاس وروالت بالستٌن(. مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارت السارٌة والً للصنااات الكٌماوٌ -الحدٌثة والممطرة 

 المنشاة الحصول الً كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

وفً  4121العربٌ  لتصنٌع وتجمٌع البطارٌات السائل  والجاف  لصاحبها محمود دمحم دمحم ابده ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    -  3

تصنٌع وتجمٌع بطارٌات جاف   -تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع بطارٌات سائل  25195453تارٌخ 

تصنٌع وتجمٌع بطارٌات الموتوسٌكالت. مع مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى المنشاة الحصول  -للسٌارات 

 5الز مة لمباشرة نشاطهاالى كافة التراخٌص ال



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

المصرٌة للبالستٌن وتصنٌع وتعدٌل خطوط االنتاج لصاحبها دمحم احمد خلٌل ابراهٌم العرالى ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    -  4

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافة نشاط: تشكٌل وتشؽٌل المعادن وتصنٌع وتعدٌل خطوط 25195415وفً تارٌخ  1277

مع التزام المنشأه بافراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل لكل نشاط حدةا مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات  االنتاج

 السارٌة والى المنشاة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.

تم 25195415وفً تارٌخ  1277سبك لٌده برلم     المصرٌة للبالستٌن لصاحبها دمحم احمد خلٌل ابراهٌم العرالى ا تاجر فرد ا -  5

تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافة نشاط: تشكٌل وتشؽٌل المعادن وتصنٌع وتعدٌل خطوط االنتاج مع التزام المنشأه بافراد 

المنشاة الحصول الى  حسابات مستملة ومركز مالً مستمل لكل نشاط حدةا مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى

 كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.

تم 25195414وفً تارٌخ  4958ٌانسٌن للمراتب واالثاا لصاحبها دمحم سعٌد ابراهٌم ابدهللا ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    -  6

الفندلٌة والمري السٌاحٌة مع مراااة أحكام تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  االدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك 

 الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والً المنشأه الحصول الً كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

 4958لصاحبها دمحم سعٌد ابراهٌم ابدهللا ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم     Btmoonبتمون لالدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق  -  7

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  االدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمري 25195414وفً تارٌخ 

السٌاحٌة مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والً المنشأه الحصول الً كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 

 نشاطها

وفً تارٌخ  86لتورٌدات المواد الؽذائٌة لصاحبتها رشا دمحم الً دمحم المنزالوي ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    المنزالوي -  8

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تورٌدات مستلزمات المصانع الً ان تتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من 25195415

مع مراااه احكام الموانٌن واللوائح  2552لسنة  1144و  2551لسنة  1498رلمً  رمضان فمط وفما لمراري رئٌس مجلس الوزراء

 والمرارات السارٌة والً المنشاه الحصول الً كافة التراخٌص االزمة لمباشرة نشاطها

وفً تارٌخ  86 المنزالوي لتورٌد مستلزمات المصانع  لصاحبتها رشا دمحم الً دمحم المنزالوي ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم   -  9

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تورٌدات مستلزمات المصانع الً ان تتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من 25195415

مع مراااه احكام الموانٌن واللوائح  2552لسنة  1144و  2551لسنة  1498رمضان فمط وفما لمراري رئٌس مجلس الوزراء رلمً 

 لً المنشاه الحصول الً كافة التراخٌص االزمة لمباشرة نشاطهاوالمرارات السارٌة وا

تم تعدٌل 25195415وفً تارٌخ  5625سندرٌال للسٌاحة لصاحبها احمد السٌد دمحم اثمان ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    -  15

العائم  ووٌخوت السفاري واالجنح  الفندلٌ   الفنادق )الثابت ( و -والئحت  التنفٌذٌ   72النشاط , وصؾ التأشٌر:  االنشطة داخل لانون 

والمري السٌاحٌة واالنشطة المكملة او المرتبط  بذلن سواء كانت خدمٌ  او ترفٌهٌ  او رٌاضٌ  او تجارٌ  او ثمافٌ  واستكمال 

ري السٌاحٌ  ان ثالث  المنشات الخاص  بها والتوسع فٌها الً اال ٌمل مستوي الفنادق والموتٌالت والشمك واالجنخ  الفندلٌ  والم

 الامة-نجوم واال ٌزٌد اجمالً مساح  الوحدات المبٌع  منها الً نصؾ اجمالً المساح  المبٌن  من الطالة االٌوائٌ  للمشروع **

تم تعدٌل 25195415وفً تارٌخ  5625سندرٌال للسٌاحة لصاحبها احمد السٌد دمحم اثمان ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    -  11

والئحت  التنفٌذٌ   72سناكس ( االنشطة خارج لانون -وٌفر-اط , وصؾ التأشٌر:  وتشؽٌل مصنع للصنااات الؽذائٌة  )بسكوٌتالنش

التصدٌر مع مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارت السارٌة والى المنشأه الحصول الى كافة التراخٌص ا لالزمة لمباشرة  -

 نشاطها .

وفً  463ح االراضى والتورٌدات العمومٌة لصاحبها / االء دمحم ابراهٌم فاٌد ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم   الفاٌد الستصال -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافة نشاط الامة وتشؽٌل مصنع لتعبئة زٌت الذرة واباد الشمس25195416تارٌخ 

 5852  لصاحبتها / ناهد دمحم مصطفً هالل ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم   الدار لالستثمار العماري وتدرٌب الموارد البشرٌ -  13

: االستثمار العماري بالمدن والمجتمعات العمرانٌة  72تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  نشاط داخل ق 25195423وفً تارٌخ 

وتشؽٌل مركز الاداد وتنمٌة الموارد البشرٌة  مع : الام   72الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم نشاط خارج 

مراااة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى المنشأه الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها والً 

لسنة  72االستثمار رلم  المنشأه افراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل لكل نشاط الً حدة الواردة بالمانون االستثمار بمانون

 وادم تمتع االنشطة خارج لانون الوارد بذات المانون 2517



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم 25195423وفً تارٌخ  5852الهدي لالستثمار العماري لصاحبها ناهد دمحم مصطفً هالل ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    -  14

بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة : االستثمار العماري  72تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  نشاط داخل ق 

: الام  وتشؽٌل مركز الاداد وتنمٌة الموارد البشرٌة  مع مراااة احكام الموانٌن  72والمناطك خارج الوادي المدٌم نشاط خارج 

ا والً المنشأه افراد حسابات واللوائح والمرارات السارٌة والى المنشأه الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطه

وادم تمتع  2517لسنة  72مستملة ومركز مالً مستمل لكل نشاط الً حدة الواردة بالمانون االستثمار بمانون االستثمار رلم 

 االنشطة خارج لانون الوارد بذات المانون

مل السجل من مكتب استثمار االسمااٌلٌة فً تم ن -ؼرلانة لتجارة الجملة و التجزئ  لصاحبها احمد صالح دمحم دمحم سالمة  -  15

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تجارة 25195428وفً تارٌخ  6881ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    8531برلم  2519/4/28

كام الموانٌن الجملة و التجزئ  للعصائر و المشروبات الً ان ٌتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من رمضان فمط مع مراااة اح

 و اللوائح و المرارات السارٌة و الً الشركة الحصول الً كافة التراخٌص الالزمة لنشاطها

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ  6749 الهندسٌة للصنااات البالستٌكٌة لصاحبها رجب دمحم امٌن جاد ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم   -  1

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار25195453

وفً تارٌخ  6762رٌنا للمنتجات الؽذائٌة لصاحبها دمحم رمضان ابدالؽنً ابدالوهاب ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    -  2

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار25195454

لصاحبها نوران ابدالحمٌد الشبراوي بكري اسمااٌل ا تاجر فرد ا  سبك  Effective Pharmaالدوٌة افٌكتٌؾ فارما لتجارة ا -  3

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار25195414وفً تارٌخ  6858لٌده برلم   

وفً تارٌخ  6813ده برلم   مصنع دمحم ابراهٌم دمحم السااى لصاحبها )دمحم ابراهٌم دمحم السااى( ا تاجر فرد ا  سبك لٌ -  4

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار25195415

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195421وفً تارٌخ  6845هانً ثابت ابدالمالن جرجس ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: استثمار

تم تعدٌل نوع 25195423وفً تارٌخ  6863رد ا  سبك لٌده برلم   سالم انتربان لصاحبها دمحم احمد سالم ٌوسؾ ا تاجر ف -  6

 الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار

 6751الفرٌده كٌدز لتصنٌع المالبس الجاهزة لصاحبها مصطفً ابدالهادي الصاوي العدل ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    -  7

 تثمارتم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: اس25195453وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  6859العبد مٌدٌكال لتصنٌع المستلزمات الطبٌة لصاحبها دمحم ؼرٌب احمد احمد ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    -  8

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار25195414

تم 25195417وفً تارٌخ  6831رلم   توب الٌن للمالبس الجاهزة لصاحبها رفٌك دمحم دمحم حسٌن ا تاجر فرد ا  سبك لٌده ب -  9

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار

وفً  4121العربٌ  لتصنٌع وتجمٌع البطارٌات السائل  والجاف  لصاحبها محمود دمحم دمحم ابده ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    -  15

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار25195453تارٌخ 



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  6774االمانً للصنااات الكٌماوٌة لصاحبها محروس دمحم محروس بدٌر ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    -  11

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار25195458

كة , وصؾ تم تعدٌل نوع الشر25195415وفً تارٌخ  6783السٌده ٌوسؾ السبااً اثمان ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: استثمار

تم 25195417وفً تارٌخ  6828الفجر للصنااات الهندسٌة لصاحبها اٌمن نبٌل حسٌن فرج ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    -  13

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار

ابدالوهاب ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم   الهٌثم لتجارة االحذٌة والمصنواات الجلٌدٌة لصاحبها هٌثم دمحم بسٌونً حسن  -  14

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار25195421وفً تارٌخ  6842

 6858مصر الدولٌ  لتشكٌل المعادن والتورٌدات العمومٌة لصاحبها حٌاه احمد حنفً حسن ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    -  15

 كة , وصؾ التأشٌر: استثمارتم تعدٌل نوع الشر25195422وفً تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195453وفً تارٌخ  6765ماجد محمود السٌد مصطفً ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: استثمار

رٌخ وفً تا 6797الروضة للمالبس الجاهزة لصاحبها راندا رمضان سعد راؼب مصطفً ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    -  17

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار25195411

لصاحبها احمد خالد احمد ابدالسالم ا تاجر فرد ا  سبك لٌده  PVCنٌو مٌتال لتجارة المنتجات المعدنٌة والزجاج ولطااات  -  18

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار25195421وفً تارٌخ  6846برلم   

تم 25195421وفً تارٌخ  6848ت جولدن لصاحبها االء الدٌن دمحم ابدالؽنً خٌر هللا ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم   دهانا -  19

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار

وفً تارٌخ  6854ماسونً لتجارة المالبس لصاحبها ابراهٌم ابدالحلٌم المؽربل ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    -  25

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار25195422

انجاز النشاء وادارة وتشؽٌل مدارس ومعاهد التعلٌم الفنً لصاحبها دمحم كمال دمحم احمد ابده ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    -  21

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار25195452وفً تارٌخ  6745

تم تعدٌل 25195415وفً تارٌخ  6795صاحبها االء مدحت فتحً لطب ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم   مجزر الرحمة ل -  22

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار

العاشر من رمضان لالجهزة الكهربائٌة لصاحبها  احمد ابدالحمٌد حمدي دمحم جمال الردٌنً ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    -  23

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار25195416وفً تارٌخ  6825

وفً تارٌخ  6836اون تاٌم لتصنٌع الكلور لصاحبها االء السٌد محمود دمحم لورة ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    -  24

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار25195418

تم نمل السجل من مكتب استثمار االسمااٌلٌة فً  -حمد صالح دمحم دمحم سالمة ؼرلانة لتجارة الجملة و التجزئ  لصاحبها ا -  25

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 25195428وفً تارٌخ  6881ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    8531برلم  2519/4/28

 استثمار

وفً تارٌخ  6747جر فرد ا  سبك لٌده برلم   الدروٌش لتجارة المواد الكٌماوٌة لصاحبها مدٌن مصطفً الدروٌش ا تا -  26

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار25195452

وفً تارٌخ  6757لصاحبها دمحم دمحم الً الكومً ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    PURE PLASTبٌور بالست  -  27

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار25195453



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195414وفً تارٌخ  6856ٌد دمحم ابدالسالم ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم   اٌد س -  28

 التأشٌر: استثمار

وفً تارٌخ  6849المنار لتدوٌر المخلفات لصاحبها لبٌب شداد لبٌب خل  واصؾ ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    -  29

 تأشٌر: استثمارتم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ ال25195421

وفً تارٌخ  6866كٌدز للمالبس الجاهزة لصاحبها رحاب ابدالبدٌع ابراهٌم سلٌمان ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    -  35

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار25195423

م تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: ت25195435وفً تارٌخ  6882دمحم احمد خلٌل حسٌن ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    -  31

 استثمار

لصاحبها مصطفى ابدالفتاح ابدالوهاب ابدالفتاح مرسً ا تاجر فرد ا  سبك لٌده  Kit Solutionsكٌت للحلو والتطٌبمات  -  32

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار25195458وفً تارٌخ  6772برلم   

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195414وفً تارٌخ  6852ٌد ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم   حسام ازت دمحم فتحً الس -  33

 التأشٌر: استثمار

وفً تارٌخ  6854التركٌة المتحدة للمنظفات لصاحبها احمد فؤاد ابدالحمٌد بٌومً ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    -  34

 مارتم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استث25195414

تم 25195453وفً تارٌخ  6748لصاحبها صابر احمد اشري السٌد الشٌن ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    EPICابٌن  -  35

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار

وفً  463برلم    الفاٌد الستصالح االراضى والتورٌدات العمومٌة لصاحبها / االء دمحم ابراهٌم فاٌد ا تاجر فرد ا  سبك لٌده -  36

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار25195416تارٌخ 

وفً تارٌخ  6739مٌنً توب للمواد الؽذائٌة لصاحبها دمحم دمحم صالح حاج رحمون ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    -  37

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار25195452

وفً تارٌخ  6752لخٌوط لصاحبها اشرؾ جمٌل رمزي سٌفٌن ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم   روما تكس لصباؼة ا -  38

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار25195453

تم 25195459وفً تارٌخ  6782الشروق للمالبس الجاهزة لصاحبها هدي شعبان الً رزق ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    -  39

 كة , وصؾ التأشٌر: استثمارتعدٌل نوع الشر

وفً تارٌخ  6784السعد للصنااات لصاحبها مسعد مسلم ابدالعزٌز سٌد احمد ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    -  45

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار25195415

مٌد احمد ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم   االجوري الاداد الدراسات االلتصادٌة والهندسٌة لصاحبها نورهان حسن ابدالح -  41

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار25195417وفً تارٌخ  6832

الرومانً لصنااة خراطٌم مٌاه الري الحدٌثة والممطرة والصنااات الكٌماوٌة لصاحبها كرم كمال فخري جرجس ا تاجر فرد  -  42

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار25195421وفً تارٌخ  4786ا  سبك لٌده برلم   

لصاحبها ابدالرحمن رضا دمحم ابدالعزٌز اوٌس ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    candy daysكاندي داٌٌز لتصنٌع الحلوي  -  43

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار25195453وفً تارٌخ  6753

تم تعدٌل نوع 25195415وفً تارٌخ  6785جدي جوهر دمحم داود ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم   الجوهرة مول لصاحبها م -  44

 الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لصاحبها ابدالعزٌز ابدالمنعم احمد ابراهٌم المخزنجً ا تاجر فرد ا   digital soultionsحلول وتطبٌمات العصر الرلمً  -  45

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار25195417ارٌخ وفً ت 6835سبك لٌده برلم   

وفً تارٌخ  6865كشمٌر لتجارة المالبس الحرٌمً لصاحبها رحم  سمٌر السٌد احمد االنور ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    -  46

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار25195422

تم تعدٌل نوع 25195417وفً تارٌخ  6827دمحم كامل حسن ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    الكامل للسجاد لصاحبها محمود -  47

 الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار

الرواد الدارة وتشؽٌل المدارس ومعاهد التعلٌم الفنً لصاحبها اسمااٌل صدلً انور دمحم كٌالنً ابدالمادر ا تاجر فرد ا  سبك  -  48

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار25195451رٌخ وفً تا 6737لٌده برلم   

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195424وفً تارٌخ  6877دمحم ابدهللا ابدالداٌم حسن ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    -  49

 التأشٌر: استثمار

وفً تارٌخ  6792ا  سبك لٌده برلم    فٌش فارم لالستزراع السمكً لصاحبها امر احمد دمحم ابراهٌم ا تاجر فرد -  55

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار25195411

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195422وفً تارٌخ  6852ااطؾ ابدالرحمن محمود ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: استثمار

وفً تارٌخ  6755بدالرحمن احمد اٌوب ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم   مركز لٌنجوا للتدرٌب لصاحبها امٌم  مصطفً ا -  52

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار25195453

وفً تارٌخ  6857الصفوة لتجارة مستحضرات التجمٌل لصاحبها دمحم دمحم السٌد دمحم الً ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    -  53

 ة , وصؾ التأشٌر: استثمارتم تعدٌل نوع الشرك25195422

وفً تارٌخ  6768الكارما الكٌماوٌة للصنااة والتجارة لصاحبها زكرٌا الً الً الً سالم  ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    -  54

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار25195458

وفً تارٌخ  6779راهٌم دمحم ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم   العالمٌة لتجارة االطارات والبطارٌات لصاحبها تامر نبٌل اب -  55

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار25195459

وفً تارٌخ  6855الدٌبتكس للؽزل والنسٌج لصاحبها ماٌكل سلٌمان حنا واصؾ ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    -  56

 تثمارتم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: اس25195414

الشٌمً لالستثمار العماري والمماوالت العامة لصاحبها شكري ابدالعاطً شاكر محمود الشٌمً ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    -  57

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار25195415وفً تارٌخ  6815

وفً تارٌخ  6869تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    الهدي لتجارة المفروشات لصاحبها دمحم احمدي ابدالوارا ااٌد ا -  58

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار25195424

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25195424وفً تارٌخ  6873دمحم محمود ابدالعال دمحم ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    -  59

 التأشٌر: استثمار

وفً تارٌخ  6735ها امر ادٌب دمحم خرس  ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم   ثري تكس لصنااة االلمشة لصاحب -  65

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار25195451

 6756االٌاد لتصنٌع ولحام وتركٌب مواسٌر البالستٌن لصاحبها دمحم سعٌد دمحم ابراهٌم بطل ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    -  61

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار25195453وفً تارٌخ 



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  6825منال ستار للمنتجات البالستٌكٌة لصاحبها منال بدوي ابدالسالم البنً ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم    -  62

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار25195416

وفً تارٌخ  6879د سلٌم دمحم حسن ا تاجر فرد ا  سبك لٌده برلم   الشرلٌة للمالبس الجاهزة لصاحبها دمحم احم -  63

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار25195428

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم نمل السجل من مكتب استثمار االسمااٌلٌة فً  -ؼرلانة لتجارة الجملة و التجزئ  لصاحبها احمد صالح دمحم دمحم سالمة  -  1

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 25195428وفً تارٌخ  6881ا تاجر ا  سبك لٌده برلم    8531برلم  2519/4/28

 افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: الرومانً لصنااة خراطٌم مٌاه الري  4786تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195451ا  فى تارٌخ :   -  1

 الحدٌثة والممطرة والصنااات الكٌماوٌة لصاحبها كرم كمال فخري جرجس  

صنٌع وتعدٌل الى: المصرٌة للبالستٌن وت 1277تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195415ا  فى تارٌخ :   -  2

 خطوط االنتاج لصاحبها دمحم احمد خلٌل ابراهٌم العرالى  

الى: بتمون لالدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق  4958تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195414ا  فى تارٌخ :   -  3

Btmoon    لصاحبها دمحم سعٌد ابراهٌم ابدهللا 

الى: المنزالوي لتورٌد مستلزمات المصانع   86تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195415ا  فى تارٌخ :   -  4

 لصاحبتها رشا دمحم الً دمحم المنزالوي  

الى: الدار لالستثمار العماري وتدرٌب الموارد  5852تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195423ا  فى تارٌخ :   -  5

 بتها / ناهد دمحم مصطفً هالل  البشرٌ  لصاح

الى: ؼرلانة لتجارة الجملة و التجزئ  لصاحبها  6881تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195428ا  فى تارٌخ :   -  6

   8531برلم  2519/4/28تم نمل السجل من مكتب استثمار االسمااٌلٌة فً  -احمد صالح دمحم دمحم سالمة 

 الى: الٌوجد   6881تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195428ارٌخ : ا  فى ت  -  7

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــ  ــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ا وفى تارٌخ    3518دها برلم : ) ش.م.م (  ا شركة مساهمة  سبك لٌ PAPCOورق لصنااة مواد التعبئة والتؽلٌؾ    - 1

 تم محو/شطب السجل  تم المحو   25195428

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,  25195452وفً تارٌخ   ا 687ابٌر احمد كمال شولى وشركائها توصٌة بسٌطة  ا سبك لٌدها برلم ا -  1

 جنٌ    15555550555أشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها اوصؾ الت

تم تعدٌل رأس المال  25195458وفً تارٌخ   ا 4393اشرؾ مسلم حسن السٌد وشرٌكت  شركة تضامن  ا سبك لٌدها برلم ا -  2

 جنٌ    25555550555, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ا

تم تعدٌل رأس المال  25195415وفً تارٌخ   ا 6589دمحم اامر وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ا سبك لٌدها برلم ا حالوتهم زٌدان -  3

 جنٌ    3555550555, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ا

تم تعدٌل رأس  25195415وفً تارٌخ   ا 6589حالوتهم زٌدان دمحم اامر وشرٌكٌها توصٌة بسٌطة  ا سبك لٌدها برلم ا -  4

 جنٌ    3555550555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ا



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال  25195415وفً تارٌخ   ا 6589حالوتهم زٌدان دمحم اامر وشرٌكها شركة تضامن  ا سبك لٌدها برلم ا -  5

 جنٌ    3555550555, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ا

تم تعدٌل رأس  25195415وفً تارٌخ   ا 6589حالوتهم زٌدان دمحم اامر وشرٌكٌها شركة تضامن  ا سبك لٌدها برلم ا -  6

 جنٌ    3555550555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ا

تم تعدٌل  25195417وفً تارٌخ   ا 1189ة  ا سبك لٌدها برلم ااالسبانٌة للتصنٌع والدٌكور)ش.ذ.م.م( ذات مسئولٌة محدود -  7

 جنٌ    355550555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ا

تم  25195421وفً تارٌخ   ا 3511جرٌت فوودز اورجنال للصنااات الؽذائٌة ذات مسئولٌة محدودة  ا سبك لٌدها برلم ا -  8

 جنٌ    15555550555مال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها اتعدٌل رأس ال

الً  2519/4/4فً  7843)ش.ذ.م.م() المٌد منمول من استثمار االسمااٌلٌة برلم     Intelligent ideasأنتلٌجنت أٌدٌاز  -  9

تم تعدٌل رأس المال ,  25195422تارٌخ   ا وفً 6763استثمارالعاشر من رمضان ذات مسئولٌة محدودة  ا سبك لٌدها برلم ا

 جنٌ    15555550555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ا

الً  2519/4/4فً  7843)ش.ذ.م.م() المٌد منمول من استثمار االسمااٌلٌة برلم     Intelligent ideasأنتلٌجنت أٌدٌاز  -  15

تم تعدٌل رأس المال ,  25195422وفً تارٌخ   ا 6763محدودة  ا سبك لٌدها برلم ا استثمارالعاشر من رمضان ذات مسئولٌة

 جنٌ    15555550555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ا

تم  25195424وفً تارٌخ   ا 2459سٌموز للصنااات الؽذائٌة )ش.ذ.م.م(. ذات مسئولٌة محدودة  ا سبك لٌدها برلم ا -  11

 جنٌ    55555550555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ا تعدٌل

تم  25195424وفً تارٌخ   ا 2459سٌموز للصنااات الؽذائٌة )ش.ذ.م.م(. ذات مسئولٌة محدودة  ا سبك لٌدها برلم ا -  12

 جنٌ    55555550555تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ا

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ  341الصنااات الؽذائٌة المتطورة )حسن اادل الى ٌوسؾ وشركاه( ا توصٌة بسٌطة ا  سبك لٌدها برلم     -  1

  - 1شمة  - 11امارة  18شروع الواحة بلون تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا تم فرع اداري : م 25195451

 25195451وفً تارٌخ  341الصنااات الؽذائٌة المتطورة )حسن اادل االم وشركاة( ا توصٌة بسٌطة ا  سبك لٌدها برلم     -  2

  - 1شمة  - 11امارة  18تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا تم فرع اداري : مشروع الواحة بلون 

تم  25195453وفً تارٌخ  6568دار الحرم للخدمات ) ش.ذ.م.م ( ا ذات مسئولٌة محدودة ا  سبك لٌدها برلم    شركة  -  3

 ش االمٌرة فاٌزة النظام الزلازٌك اول  14تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا شمة دور ارضً 

تم تعدٌل العنوان ,  25195458وفً تارٌخ  4393اشرؾ مسلم حسن السٌد وشرٌكت  ا شركة تضامن ا  سبك لٌدها برلم     -  4

  -مدٌنة بدر  -فدان  855بالمنطمة الصنااٌة  97وصؾ الـتأشٌر:   ا اضافة فرع : المطعة 

تم تعدٌل العنوان ,  25195458وفً تارٌخ  4224ولٌد فؤاد رمزي ابراهٌم وشرٌكٌ  ا شركة تضامن ا  سبك لٌدها برلم     -  5

   -سبٌكو تمسٌم البرهانٌة ا أ  -تاح فرع : شارع اللواء االسالمً وصؾ الـتأشٌر:   ا افت

تم تعدٌل العنوان ,  25195415وفً تارٌخ  1747سامر ابدالحكٌم رجوب وشرٌكة ا شركة تضامن ا  سبك لٌدها برلم     -  6

 -الجمركٌة جنوب  6بالمنطمة الصنااٌة أ - 93وصؾ الـتأشٌر:   ا الدور االرضً المائم الً المطعة رلم 



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25195415وفً تارٌخ  6597الزهراء فودز ) ش.ذ.م.م ( ا ذات مسئولٌة محدودة ا  سبك لٌدها برلم     -  7

 والمكون من ثالثة ادوار C1المنطمة الصنااٌة   D18 - XV111وصؾ الـتأشٌر:   ا المطعة الصنااٌة    

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195415وفً تارٌخ  3967سٌطة ا  سبك لٌدها برلم    تامر دمحم مهدي وشرٌكت  ا توصٌة ب -  8

  - 6المنطمة الصنااٌة جنوب ؼرب أ - 275الـتأشٌر:   ا لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25195415وفً تارٌخ  6733لوسوفٌران للصنااة ا شركة مساهمة ا  سبك لٌدها برلم     -  9

  -المنطمة السادسة  -شارع ابن النفٌس  12لطعة  68فرع اداري للشرك  فً : الـتأشٌر:   ا افتتاح 

تم تعدٌل العنوان  25195411وفً تارٌخ  6621رمضان الى ابراهٌم الى وشرٌك  ا توصٌة بسٌطة ا  سبك لٌدها برلم     -  15

 38مجاورة -سنتر الفتوح -دور ارضً 46, وصؾ الـتأشٌر:   ا المحل رلم 

تم تعدٌل العنوان  25195415وفً تارٌخ  5459رٌكٌة لألمن والحراسة )ش.م.م( ا شركة مساهمة ا  سبك لٌدها برلم    األم -  11

 مدٌنة بدر-(4مكتب رلم )-الدور الثانً مكرر-الحً االول-المجاورة االولً-(3, وصؾ الـتأشٌر:   ا لطعة رلم )

تم  25195415وفً تارٌخ  959صٌة بسٌطة ا  سبك لٌدها برلم    مصطفً احمد مصطفً دمحم ابد الحمٌد وشركاه ا تو -  12

 بلون صنااات صؽٌرة بالمنطمة الصنااٌة الثانٌة مدٌنة الصالحٌة الجدٌدة  18تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا المطعة رلم 

تم  25195415وفً تارٌخ  959مصطفى احمد مصطفً دمحم ابدالحمٌد وشركاه ا توصٌة بسٌطة ا  سبك لٌدها برلم     -  13

 بلون صنااات صؽٌرة بالمنطمة الصنااٌة الثانٌة مدٌنة الصالحٌة الجدٌدة  18تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا المطعة رلم 

وفً تارٌخ  959احمد مصطفى دمحم ابدالحمٌد وشرٌك  ابداللطٌؾ دمحم لربى ا توصٌة بسٌطة ا  سبك لٌدها برلم     -  14

بلون صنااات صؽٌرة بالمنطمة الصنااٌة الثانٌة مدٌنة  18تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا المطعة رلم  25195415

 الصالحٌة الجدٌدة 

تم تعدٌل  25195415وفً تارٌخ  959احمد مصطفى دمحم ابدالحمٌد  وشركاه ا توصٌة بسٌطة ا  سبك لٌدها برلم     -  15

 بلون صنااات صؽٌرة بالمنطمة الصنااٌة الثانٌة مدٌنة الصالحٌة الجدٌدة  18مطعة رلم العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا ال

تم  25195415وفً تارٌخ  959مصطفً احمد مصطفً دمحم ابد الحمٌد وشركاه ا شركة تضامن ا  سبك لٌدها برلم     -  16

 نطمة الصنااٌة الثانٌة مدٌنة الصالحٌة الجدٌدة بلون صنااات صؽٌرة بالم 18تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا المطعة رلم 

تم  25195415وفً تارٌخ  959مصطفى احمد مصطفً دمحم ابدالحمٌد وشركاه ا شركة تضامن ا  سبك لٌدها برلم     -  17

 ة الجدٌدة بلون صنااات صؽٌرة بالمنطمة الصنااٌة الثانٌة مدٌنة الصالحٌ 18تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا المطعة رلم 

وفً تارٌخ  959احمد مصطفى دمحم ابدالحمٌد وشرٌك  ابداللطٌؾ دمحم لربى ا شركة تضامن ا  سبك لٌدها برلم     -  18

بلون صنااات صؽٌرة بالمنطمة الصنااٌة الثانٌة مدٌنة  18تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا المطعة رلم  25195415

 الصالحٌة الجدٌدة 

تم تعدٌل العنوان  25195415وفً تارٌخ  959مصطفى دمحم ابدالحمٌد  وشركاه ا شركة تضامن ا  سبك لٌدها برلم     احمد -  19

 بلون صنااات صؽٌرة بالمنطمة الصنااٌة الثانٌة مدٌنة الصالحٌة الجدٌدة  18, وصؾ الـتأشٌر:   ا المطعة رلم 

تم  25195417وفً تارٌخ  1189ئولٌة محدودة ا  سبك لٌدها برلم    االسبانٌة للتصنٌع والدٌكور)ش.ذ.م.م( ا ذات مس -  25

 -( المنطمة الصنااٌة الثانٌة  287( والمطعة رلم )  285( والمطعة رلم )323تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا المطعة رلم )

 مدٌنة الصالحٌة الجدٌدة

( ا شركة مساهمة ا  1771برلم  2519/4/18مار االسمااٌلٌة فً بٌوجٌنٌرن فارما ش م م) المٌد مننمول السجل من استث -  21

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا تعدٌل انوان الفرع الكائن فً / شارع  25195418وفً تارٌخ  6867سبك لٌدها برلم    

 -لسم النزه   -لمعلومات شارع مركز ا 1153مربع  8اباس العماد الدور الثالا مدٌن  نصر الماهره لٌصبح / العمار رلم 



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم  25195421وفً تارٌخ  3511جرٌت فوودز اورجنال للصنااات الؽذائٌة ا ذات مسئولٌة محدودة ا  سبك لٌدها برلم     -  22

 (    1ملٌون م مجمع  )   6نموزج أ المنطمة الجنوبٌة  295تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا لطعة رلم 

تم  25195424وفً تارٌخ  426)ش.ذ.م.م( ا ذات مسئولٌة محدودة ا  سبك لٌدها برلم    special foodسبٌشال فوود  -  23

  -  b3بالمنطمة الصنااٌة   -155لطعة  -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا  الدور الثالا الوي 

تم تعدٌل  25195424وفً تارٌخ  2635تكنو وان للصنااات االنشائٌة ) ش.م.م ( ا شركة مساهمة ا  سبك لٌدها برلم     -  24

 -فدان توسعات المنطمة الصنااٌة بطرٌك بلبٌس العاشر  85بلون س منطمة  2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا لطعة رلم 

تم تعدٌل  25195428وفً تارٌخ  4115جٌهان ابدالؽنً دمحم ابدالسالم وشرٌكتها ا توصٌة بسٌطة ا  سبك لٌدها برلم     -  25

 المنصورة-ناصٌة شارع دمحم ابو الفتوح-فً مساكن مشعل منشٌ  المصطفً 22ان , وصؾ الـتأشٌر:   ا امارة رلم العنو

تم  25195428وفً تارٌخ  4115شركة محمود االء الدٌن محمود حسٌن وشرٌكتٌ  ا توصٌة بسٌطة ا  سبك لٌدها برلم     -  26

 المنصورة-ناصٌة شارع دمحم ابو الفتوح-فً مساكن مشعل منشٌ  المصطفً 22تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا امارة رلم 

وفً تارٌخ  3518) ش.م.م ( ا شركة مساهمة ا  سبك لٌدها برلم     PAPCOورق لصنااة مواد التعبئة والتؽلٌؾ  -  27

-(6شرق )أ-(35ة الصنااٌة )تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا نصؾ المبنً االداري وانبر االنتاج بالمنطم 25195428

 المنطمة الصنااٌة الثالثة 

وفً تارٌخ  3518) ش.م.م ( ا شركة مساهمة ا  سبك لٌدها برلم     PAPCOورق لصنااة مواد التعبئة والتؽلٌؾ  -  28

نطمة الصنااٌة النصؾ من المبنً االداري وانبر االنتاج بالم-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ا الؽاء الفرع 25195428

 المنطمة الصنااٌة الثالثة-(6شرق )أ-(35)

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 2517لسنة  72دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم وشرٌكٌ  ا شركة تضامن  النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص الٌها بالمانون رلم  -  1

 والئحت  التنفٌذٌة 

 انشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة وادارتها واستؽاللها وصٌانتها -

 الامة او تشؽٌل وادارة وصٌانة محطات المٌاه والصرؾ الصحى او الصرؾ الصنااى  والتنمٌة وتوصٌالتها  -

 ها تصمٌم او ادارة و تشؽٌل وصٌانة محطات تولٌد الكهرباء والطالة الى اختالؾ مصادرها وشبكات توزٌع -

والئحت  التنفٌذٌة  تنفٌذ االامال  2517لسنة  72النشاط الخارج ان المجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم  -

 الكهرومٌكانٌكٌة

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195451وفً تارٌخ  6668الى ا  سبك لٌدها برلم   

ضامن  الشركة إفراد حسابات مالٌة مستملة ومركز مالى مستمل للنشاط الوارد دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم وشرٌكٌ  ا شركة ت -  2

  2517لسنة  72بمانون االستثمار رلم 

  2517لسنة  72وفى حالة ادم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

تثمار بالضمانات والحوافز الوارد بذات المانون الى الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت ادم تمتع االنشط  خارج لانون االس

 والئحت  التنفٌذٌة لبل النشاط الخارج ان تلن المجاالت  2517لسنة  72المنصوص الٌها بمانون رلم 



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لنشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل ا25195451وفً تارٌخ  6668مع مراااة احكام الموانٌن ا  سبك لٌدها برلم   

دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم وشرٌكٌ  ا شركة تضامن  واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص  -  3

 امنتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تض25195451وفً تارٌخ  6668الالزمة لمباشرة نشاطها. ا  سبك لٌدها برلم   

شراء و إستٌراد جمٌع لطع ؼٌار السٌارات بكافة أنوااها وهٌاكلها  )ش.م.م( ا شركة مساهمة  " IPCالعالمٌة لمطع الؽٌار  -  4

 المحلى والمستورد و اإلتجار فٌها وتصدٌرها للخارج 

 ر فٌها وتصدٌرها للخارج شراء و إستٌراد كافة أنواع المولدات الكهربائٌة بمدرات مختلفة المحلى والمستورد و اإلتجا "

 شراء و إستٌراد لطع ؼٌار المولدات الكهربائٌة بمدرات مختلفة المحلى والمستورد و اإلتجار فٌها وتصدٌرها للخارج .  "

شراء و إستٌراد الكاوتش والبطارٌات لزوم كافة أنواع وسائل النمل واالتجار فٌها والمٌام بأامال التوكٌالت التجارٌة  "

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة25195454وفً تارٌخ  4267سبك لٌدها برلم     الالزمة ا

 )ش.م.م( ا شركة مساهمة  لها وتصدٌرها للخارج . IPCالعالمٌة لمطع الؽٌار  -  5

 المٌام بجمٌع أنواع المماوالت . "

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة بصفة اامة . "

فى شأن سجل المستوردٌن وأحكام  2517لسنة  7والمانون رلم  1982لسنة  121لشركة بأحكام المانون رلم تلتزم ا "

 فى شأن تنظٌم أامال الوكالة التجارٌة . 1982لسنة  125المانون رلم 

لمباشرة مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة  "

 نشاطها .

وفً تارٌخ  4267وٌجوز للشركة أن  تكون لها مصلحة أو تشترن بأي وج  من الوجوه ا  سبك لٌدها برلم    "

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة25195454

بٌهة بأامالها أو التً لد )ش.م.م( ا شركة مساهمة  مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أاماالً ش IPCالعالمٌة لمطع الؽٌار  -  6

تعاونها الى تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ا كما ٌجوز لها أن تندمج فى الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن 

  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:25195454وفً تارٌخ  4267طبماً ألحكام المانون والئحت  التنفٌذٌة . ا  سبك لٌدها برلم   

 شركة مساهمة

الهاشم لتصنٌع المواد الؽذائٌ  والتجاره ) ش.ذ.م.م ( ا ذات مسئولٌة محدودة  إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌة من  -  7

 -البطاطس المجمدة  -الخضار المجمد  -الماٌونٌز  -المستردة  -الكاتشب  -المخلالت  -البمولٌات  -العسل األسود  -جبنة  -)اصائر 

 -اللبان  -البٌكٌنج بودر  -االلبان  -الكابتشٌنو -النسكافٌ   -البن  -الشاى -الحالوة الطحٌنٌة  -الطحٌنة -الطوفى   -الملبس  -الكٌن 

-خلطة الكرٌم شانتٌ -خلطة الكٌن -اصائر البةدر-الشٌكوالتة ( وصنااة وتعبئة وتؽلٌؾ وخلط ومزج المكونات لكل من )االلبنان

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25195457وفً تارٌخ  5273المخلالت ا  سبك لٌدها برلم   -البمولٌات-االلوان الصنااٌة -البٌكنج بودر

 التأشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

 العسل -الكابتشٌنو  -النسكافٌ   -البن  -الشاى  -الهاشم لتصنٌع المواد الؽذائٌ  والتجاره ) ش.ذ.م.م ( ا ذات مسئولٌة محدودة   -  8

اللبن -جمٌع النكهات الؽذائٌة  -االلوان الؽذائٌة -نكهات الفانٌلٌا وؼٌرها-الكرٌم كرامٌل -الجلً-الشوفان-الكاستر-الطحٌنة  -األبٌض

 البودر ( .

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح ب  لانوناً . -اللبن البودر( -وصنااة وخلط ومزج وتهبئة وتؽلٌؾ )االلبان

 بإفراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل لكل نشاط الى حدة مع االلتزام 

مع مرا ااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ا   

 ة محدودةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  ذات مسئول25195457ٌوفً تارٌخ  5273سبك لٌدها برلم   



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اشرؾ مسلم حسن السٌد وشرٌكت  ا شركة تضامن  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع كمالٌات واجزاء السٌارات والمكونات المؽذٌة  -  9

لالجهزة المنزلٌة والكهربائٌة من البالستٌن  مع مراااة احكام  الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25195458وفً تارٌخ  4393ا  سبك لٌدها برلم    5الالزمة لمباشرة نشاطها كافة التراخٌص 

 شركة تضامن

 2517لسنة  72والء حسنً احمد السٌد وشرٌكها ا توصٌة بسٌطة  النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص الٌها بمانون رلم  -  15

 والئحت  التنفٌذٌ 

 مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن   إلامة وتشؽٌل  -

تخطٌط وإلامة وتنمٌة المناطك العمرانٌ  ) المناطك الصنااٌ  والمجتمعات العمرانٌ  والمناطك النائٌ  والمناطك خارج  -

 الوادى المدٌم (

 والئحت  التنفٌذٌ   217لسنة  72النشاط الخارج ان المجاالت المنصوص الٌها بالمانون  -

   () المماوالت العام

وفً  3725لسنة ا  سبك لٌدها برلم    72الى الشرك  إفراد حسابات مالٌ  مستمل  ومركز مالى للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195459تارٌخ 

الشرك  بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع  وفى حالة ادم إلتزام 2517والء حسنً احمد السٌد وشرٌكها ا توصٌة بسٌطة   -  11

  2517لسنة  72بالمزاٌا والحوافز الوارده بمانون االستثمار رلم 

ادم تمتع االنشط  خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات المانون والو الشرك  ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت 

 والئحت  التنفٌذٌ  لبل النشاط الخارج ان تلن المجاالت  217لسنة  72المنصوص الٌها بمانون رلم 

مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌ  والى الشرك  الحصول الى كافة التراخٌص الالزم  لمباشرة نشاطها ا   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195459وفً تارٌخ  3725سبك لٌدها برلم   

 االسبانٌة للتصنٌع والدٌكور)ش.ذ.م.م( ا ذات مسئولٌة محدودة  الامة وتشؽٌل -  12

 ابوات من بالستٌن اامة  -الب او صنادٌك كرتون دوبلكس سادة  -مصنع لتصنٌع بوٌات صنااٌة وانشائٌة اامة  "

 مصنع لتصنٌع ابواب وشبابٌن خشبٌة "

 مصنع لتصنٌع ابواب وشبابٌن حدٌدٌة "

وفً تارٌخ  1189الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها وفما الحكام المانون ا  سبك لٌدها برلم    والى الشركة

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة25195417

تندمج فً الهٌئات السالف  جرٌت فوودز اورجنال للصنااات الؽذائٌة ا ذات مسئولٌة محدودة  او الخارج . كما ٌجوز لها ان  -  13

تم تعدٌل 25195421وفً تارٌخ  3511او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحت  التنفٌذٌ  . ا  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

لامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المربات والعصائر وجرش جرٌت فوودز اورجنال للصنااات الؽذائٌة ا ذات مسئولٌة محدودة  اا -  14

 االرز وانتاج دلٌك االرز واالرز المجروش ونشا االرز وجرش الذره 

 وانتاج دلٌك الذره والذره المجروشةوانتاج مكسبات الطعم والرائح .

 وتعبئة المواد الؽذائٌة 

 والتورٌدات العمومٌة  
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الزمة لمباشرة نشاطها وفما الحكام المانون وٌجوز للشرك  ان تكون لها مصلح  و والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص ال

تشترن بأي وج  من الوجوه مع الشركات وؼرها التً تزاول ااماال شبٌه  بأامالها او التً لد تعاونها الً تحمٌك ؼرضها فً 

 لتأشٌر:  ذات مسئولٌة محدودةتم تعدٌل النشاط , وصؾ ا25195421وفً تارٌخ  3511مصر ا  سبك لٌدها برلم   

إلامة و تشؽٌل مصنع لتصنٌع الؽزل و النسٌج و بٌع و توزٌع منتجات الشركة    -دمحم نادر اجم و شركاه ا شركة تضامن   -  15

سبك   مع مراااة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والى الشركة الحصول الى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ا

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25195422وفً تارٌخ  5951لٌدها برلم   

شركة سعٌد ابدالمحسن احمد وشركاه ا شركة تضامن  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وصالت طبٌ  من بالستٌن كلً نمل  -  16

-تلزمات طبٌ  ومكونات بالستٌن ؼٌر معمم مس-ماسن اكسجٌن-كٌس جمع بول -منتجات بالستٌن لالؼراض الصنااٌة  -دم

مستلزمات طبٌ  ومكونات بالستٌن معمم  .مع مراااه احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة والً الشركة الحصول الً كافة 

شٌر:  شركة تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأ25195423وفً تارٌخ  2258التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ا  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ان المانونى  , وصؾ تم تعدٌل الك25195415ٌوفً تارٌخ  6589حالوتهم زٌدان دمحم اامر وشرٌكها ا سبك لٌدها برلم    -  1

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 25195415وفً تارٌخ  6589حالوتهم زٌدان دمحم اامر وشرٌكٌها ا سبك لٌدها برلم    -  2

 التأشٌر: شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: شركة المادة للخدمات  1552شركة مساهمة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195453تارٌخ : ا  فى   -  1

 التعلٌمٌة ومدرسة رواد التجدٌد ) ش.م.م (

ٌدة الى: الوكٌل الجد 5572ذات مسئولٌة محدودة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195414ا  فى تارٌخ :   -  2

 اللحاق العمالة بالخارج والداخل ) ش.ذ.م.م (

الى: مصطفى احمد مصطفً  959شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195415ا  فى تارٌخ :   -  3

 دمحم ابدالحمٌد وشركاه
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الى: مصطفى احمد مصطفً  959دة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌ  25195415ا  فى تارٌخ :   -  4

 دمحم ابدالحمٌد وشركاه

الى: حالوتهم زٌدان دمحم اامر  6589توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195415ا  فى تارٌخ :   -  5

 وشرٌكٌها

الى: حالوتهم زٌدان دمحم اامر  6589لممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة ا  25195415ا  فى تارٌخ :   -  6

 وشرٌكٌها

الى: احمد دمحم جمع  دمحم  2536شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195421ا  فى تارٌخ :   -  7

 ااصً وشرٌك 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

شركة مساهمة  تحمٌل  ٌمثل رئٌس مجلس اإلدارة الشركة امام المضاء ولرئٌس مجلس اإلدارة ونائب رئٌس مجلس اإلدارة   5 -  1

واألاضاء المنتدبٌن منفردٌن أو مجتمعٌن الحك فى التولٌع الى معامالت الشركة ولهم حك التولٌع ان الشركة امام كافة الجهات 

فى التعامل مع الهٌئة العامة للرلابة الى الصادرات والواردات ولهم الحك فى فتح وؼلك  الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والى األخص

الحسابات باسم الشركة امام البنون ولهم حك السحب واالٌداع والتولٌع الى الشٌكات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

 6675برلم       25195451وااللتراض والرهن وكل ذلن ا تارٌخ : 

 

شركة مساهمة  تحمٌل  ضمن أؼراض الشركة ولهم الحك فى التعامل امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة   5 -  2

والمطاع العام ولطاع األامال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم ولهم الحك فى أبرام كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض 

مى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ الشركة والى األخص تعٌٌن وازل ووكالء ومستخد

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

 6675برلم       25195451الشركة بالنمد أو باالجل ولهم حك شراء ا تارٌخ : 

شركة مساهمة  تحمٌل  جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والعمارات واألراضى والسٌارات والتولٌع الى تلن   5 -  3

العمود أمام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك ولرئٌس مجلس اإلدارة نائب رئٌس مجلس اإلدارة واألاضاء المنتدبٌن واضو مجلس 

بعض ما ذكر ولمجلس اإلدارة الحك فى أن ٌعٌن ادة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم  اإلدارة حك توكٌل الؽٌر فى كل أو

 6675برلم       25195451أٌضا حك التولٌع ان الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ا تارٌخ : 

حك التولٌع  شركة مساهمة  تحمٌل  ٌكون للسٌد / محمود مصطفً كمال اصمت رئٌس مجلس االدارة  والعضو المنتدب  5 -  4

واإلدارة  منفردا ان الشركة أمام كافة الجهات الرسمٌة و ؼٌر الرسمٌة ول  حك بٌع السٌارات منفردا كما ل  حك االلتراض و 

االستدانة من البنون و اجراء الرهون ول  حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض شئون االدارة  و ٌكون التولٌع امام البنون من سحب و 

باسم الشركة وبدون حد الصً للسادة السٌد / محمود مصطفً كمال اصمت رئٌس مجلس االدارة  والعضو المنتدب و  اٌداع المبالػ

 5136برلم       25195451السٌد / دمحم جوده السٌد دمحم ا تارٌخ : 

رة منفردٌن و للسٌد شركة مساهمة  تحمٌل  اضو مجلس االدارة و السٌد / دمحم صابر ابراهٌم دسولً اضو مجلس االدا  5 -  5

رئٌس مجلس االدارة  والعضو المنتدب الحك فً التولٌع الً امود تاسٌس الشركات وتعدٌلها وفسخها والدخول فٌها وفً شركات 

اخري . وفٌما  ٌخص حك رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب فً التولٌع الً امود تاسٌس الشركات وتعدٌلها وفسخها والدخول 

 5136برلم       25195451باع االجراءات المانونٌة الواردة فً الموانٌن المنظمة لذلن ا تارٌخ : ٌتم ات -فٌها 

برلم       25195451حاتم السٌد دمحم ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة واضو منتدب  تم لبول استمالت  ا تارٌخ :  -  6

535 
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    25195451كة مساهمة  اضو مجلس ادارة  تم لبول استمالت  ا تارٌخ : منٌر احمد مسعد صابر اطٌ  مصطفى نمور  شر -  7

 535برلم   

برلم       25195451نور الدٌن السٌد الحسٌنً الً هاشم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تم لبول استمالت  ا تارٌخ :  -  8

535 

منتدب من ذوى الخبرة  تم لبول استمالت  ا تارٌخ :  نادر نور الدٌن السٌد الحسٌنً الً هاشم  شركة مساهمة  اضو -  9

 535برلم       25195451

برلم       25195451مسعد صابر اطٌ  مصطفى نمور  شركة مساهمة  اضو مجلس ادارة  تم لبول استمالت  ا تارٌخ :  -  15

535 

برلم       25195451تم لبول استمالت  ا تارٌخ : حاتم السٌد دمحم ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة واضو منتدب   -  11

535 

    25195451منٌر احمد مسعد صابر اطٌ  مصطفى نمور  شركة مساهمة  اضو مجلس ادارة  تم لبول استمالت  ا تارٌخ :  -  12

 535برلم   

برلم       25195451ت  ا تارٌخ : نور الدٌن السٌد الحسٌنً الً هاشم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تم لبول استمال -  13

535 

نادر نور الدٌن السٌد الحسٌنً الً هاشم  شركة مساهمة  اضو منتدب من ذوى الخبرة  تم لبول استمالت  ا تارٌخ :  -  14

 535برلم       25195451

برلم       25195451: مسعد صابر اطٌ  مصطفى نمور  شركة مساهمة  اضو مجلس ادارة  تم لبول استمالت  ا تارٌخ  -  15

535 

حاتم السٌد دمحم ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة واضو منتدب  لموافمة الً تفوٌض السٌد رئٌس مجلس االدارة  -  16

والعضو المنتدب للشركة فً اتخاذ كافة االجراءات الالزمة والتولٌع الٌها البرام امد المرض مع البنن االهلً المصري وكذلن 

وٌض  فً ابرام امد الوكالة للمٌام باجراءات الرهن الرسمً التجاري مع البنن االهلً المصري والتولٌع الٌ  امام الشهر العماري تف

المختص والمتضمن حك البنن فً رهن وبٌع اصول الشركة من اجهزة ومعدات وامل توكٌل ؼٌر لابل لاللؽاء لصالح البنن وٌحك 

 535برلم       25195451لؽٌر.ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ا تارٌخ : للبنن البٌع والرهن لنفس  ول

منٌر احمد مسعد صابر اطٌ  مصطفى نمور  شركة مساهمة  اضو مجلس ادارة  لموافمة الً تفوٌض السٌد رئٌس مجلس  -  17

البرام امد المرض مع البنن االهلً المصري االدارة والعضو المنتدب للشركة فً اتخاذ كافة االجراءات الالزمة والتولٌع الٌها 

وكذلن تفوٌض  فً ابرام امد الوكالة للمٌام باجراءات الرهن الرسمً التجاري مع البنن االهلً المصري والتولٌع الٌ  امام الشهر 

ؽاء لصالح العماري المختص والمتضمن حك البنن فً رهن وبٌع اصول الشركة من اجهزة ومعدات وامل توكٌل ؼٌر لابل لالل

 535برلم       25195451البنن وٌحك للبنن البٌع والرهن لنفس  وللؽٌر.ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ا تارٌخ : 

نور الدٌن السٌد الحسٌنً الً هاشم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لموافمة الً تفوٌض السٌد رئٌس مجلس االدارة  -  18

ً اتخاذ كافة االجراءات الالزمة والتولٌع الٌها البرام امد المرض مع البنن االهلً المصري وكذلن والعضو المنتدب للشركة ف

تفوٌض  فً ابرام امد الوكالة للمٌام باجراءات الرهن الرسمً التجاري مع البنن االهلً المصري والتولٌع الٌ  امام الشهر العماري 

لشركة من اجهزة ومعدات وامل توكٌل ؼٌر لابل لاللؽاء لصالح البنن وٌحك المختص والمتضمن حك البنن فً رهن وبٌع اصول ا

 535برلم       25195451للبنن البٌع والرهن لنفس  وللؽٌر.ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ا تارٌخ : 

ة الً تفوٌض السٌد رئٌس نادر نور الدٌن السٌد الحسٌنً الً هاشم  شركة مساهمة  اضو منتدب من ذوى الخبرة  لموافم -  19

مجلس االدارة والعضو المنتدب للشركة فً اتخاذ كافة االجراءات الالزمة والتولٌع الٌها البرام امد المرض مع البنن االهلً 

المصري وكذلن تفوٌض  فً ابرام امد الوكالة للمٌام باجراءات الرهن الرسمً التجاري مع البنن االهلً المصري والتولٌع الٌ  

م الشهر العماري المختص والمتضمن حك البنن فً رهن وبٌع اصول الشركة من اجهزة ومعدات وامل توكٌل ؼٌر لابل لاللؽاء اما

 535برلم       25195451لصالح البنن وٌحك للبنن البٌع والرهن لنفس  وللؽٌر.ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ا تارٌخ : 
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 74 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ر  شركة مساهمة  اضو مجلس ادارة  لموافمة الً تفوٌض السٌد رئٌس مجلس االدارة مسعد صابر اطٌ  مصطفى نمو -  25

والعضو المنتدب للشركة فً اتخاذ كافة االجراءات الالزمة والتولٌع الٌها البرام امد المرض مع البنن االهلً المصري وكذلن 

البنن االهلً المصري والتولٌع الٌ  امام الشهر العماري  تفوٌض  فً ابرام امد الوكالة للمٌام باجراءات الرهن الرسمً التجاري مع

المختص والمتضمن حك البنن فً رهن وبٌع اصول الشركة من اجهزة ومعدات وامل توكٌل ؼٌر لابل لاللؽاء لصالح البنن وٌحك 

 535م   برل    25195451للبنن البٌع والرهن لنفس  وللؽٌر.ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ا تارٌخ : 

حاتم السٌد دمحم ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة واضو منتدب  منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن  -  21

اؼر اضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االامال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن كافة 

البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع الً الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات صور التعامل مع جمٌع 

الضمان وكذلن ل  حك التولٌع الً امود الشراء والبٌع ول  حك االلتراض والرهن ول  الحك فً بٌع وشراء اصول الشركة ورهنها 

 535برلم       25195451لجهات الرسمٌة والحكومٌة ا تارٌخ : للؽٌر وتوثٌك امود البٌع امام الشهر العماري وامام كافة ا

منٌر احمد مسعد صابر اطٌ  مصطفى نمور  شركة مساهمة  اضو مجلس ادارة  منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة  -  22

خاص بكافة اشكالهم وكذلن وضمن اؼر اضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االامال والمطاع ال

كافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع الً الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكذلن ل  حك التولٌع الً امود الشراء والبٌع ول  حك االلتراض والرهن ول  الحك فً بٌع وشراء اصول 

برلم       25195451وتوثٌك امود البٌع امام الشهر العماري وامام كافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة ا تارٌخ : الشركة ورهنها للؽٌر 

535 

نور الدٌن السٌد الحسٌنً الً هاشم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼر  -  23

الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االامال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن كافة صور اضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر 

التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع الً الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان 

ول  الحك فً بٌع وشراء اصول الشركة ورهنها للؽٌر وكذلن ل  حك التولٌع الً امود الشراء والبٌع ول  حك االلتراض والرهن 

 535برلم       25195451وتوثٌك امود البٌع امام الشهر العماري وامام كافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة ا تارٌخ : 

مل باسم نادر نور الدٌن السٌد الحسٌنً الً هاشم  شركة مساهمة  اضو منتدب من ذوى الخبرة  منفردا الحك فى التعا -  24

الشركة وضمن اؼر اضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االامال والمطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلن كافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع الً الشٌكات وفتح الحسابات واصدار 

ل  حك التولٌع الً امود الشراء والبٌع ول  حك االلتراض والرهن ول  الحك فً بٌع وشراء خطابات وشهادات الضمان وكذلن 

    25195451اصول الشركة ورهنها للؽٌر وتوثٌك امود البٌع امام الشهر العماري وامام كافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة ا تارٌخ : 

 535برلم   

ة  اضو مجلس ادارة  منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼر مسعد صابر اطٌ  مصطفى نمور  شركة مساهم -  25

اضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االامال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن كافة صور 

بات واصدار خطابات وشهادات الضمان التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع الً الشٌكات وفتح الحسا

وكذلن ل  حك التولٌع الً امود الشراء والبٌع ول  حك االلتراض والرهن ول  الحك فً بٌع وشراء اصول الشركة ورهنها للؽٌر 

 535برلم       25195451وتوثٌك امود البٌع امام الشهر العماري وامام كافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة ا تارٌخ : 

حاتم السٌد دمحم ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة واضو منتدب  وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن ل  الحك  -  26

فى تعٌٌن وازل مستخدمى ووكالء الشرك  وتحدٌد م رتبات  م واجورهم ول  حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد 

برام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشرك  بالنمد او باالجل ول  حك كافة السندات االذنٌ  والتجارٌة وا

 535برلم       25195451ا تارٌخ :  5توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر

كذلن منٌر احمد مسعد صابر اطٌ  مصطفى نمور  شركة مساهمة  اضو مجلس ادارة  وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها و -  27

ل  الحك فى تعٌٌن وازل مستخدمى ووكالء الشرك  وتحدٌد م رتبات  م واجورهم ول  حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع 

وتسدٌد كافة السندات االذنٌ  والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشرك  بالنمد او باالجل ول  

 535برلم       25195451ا تارٌخ :  5ر فى كل او بعض ما ذكرحك توكٌل الؽٌ
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 75 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

نور الدٌن السٌد الحسٌنً الً هاشم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن ل  الحك  -  28

تولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد فى تعٌٌن وازل مستخدمى ووكالء الشرك  وتحدٌد م رتبات  م واجورهم ول  حك لبض ودفع المبالػ و

كافة السندات االذنٌ  والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشرك  بالنمد او باالجل ول  حك 

 535برلم       25195451ا تارٌخ :  5توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر

شركة مساهمة  اضو منتدب من ذوى الخبرة  وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها  نادر نور الدٌن السٌد الحسٌنً الً هاشم  -  29

وكذلن ل  الحك فى تعٌٌن وازل مستخدمى ووكالء الشرك  وتحدٌد م رتبات  م واجورهم ول  حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل 

الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشرك  بالنمد او وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌ  والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات و

 535برلم       25195451ا تارٌخ :  5باالجل ول  حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر

مسعد صابر اطٌ  مصطفى نمور  شركة مساهمة  اضو مجلس ادارة  وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن ل  الحك فى  -  35

ء الشرك  وتحدٌد م رتبات  م واجورهم ول  حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة تعٌٌن وازل مستخدمى ووكال

السندات االذنٌ  والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشرك  بالنمد او باالجل ول  حك توكٌل 

 535برلم       25195451ا تارٌخ :  5الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر

ابٌر احمد كمال شولى ابدالرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات  -  31

الرسمٌة للشرٌن المتضامن /ابٌر كمال احمد شولى ابدالرحمن ولها منفرده الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام 

كومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االامال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع جمٌع الجهات الح

البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع وفتح الحسابات وااللتراض والرهن  وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن لها حك 

 687برلم       25195452تعٌٌن وازل مستخدمً ا تارٌخ : التولٌع الى امود الشراءوالبٌع والرهن ولها الحك فً 

ابٌر احمد كمال شولى ابدالرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولها حك  -  32

والمشارطات والصفمات التى لبض ودفع المبالػ وتوق ي ع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود 

تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولها حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ادا الشركاء الموصٌٌن. ا تارٌخ 

 687برلم       25195452: 

ً االلتها مع الؽـٌر ولهما منفردان  فى دمحم سعٌد ابدالمادر دمحم جاد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمــثل المدٌران الشـركة  ف -  33

 هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة

 والتعامل بإسمها فٌما ادا ما أحتفظ ب  صراحة امد الشركة أو المانون أو الئحت  التنفـٌذٌة للجمعٌة العامة  

منفردان الحك فً التعامل مع جمٌع  -مادر دمحم وٌختص كال من السٌد / ســعٌدابد المادر دمحم جاد رضوان والسٌد / دمحم سعٌد ابد ال

البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع الى الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وكذلن حك التولٌع الى امود المرض والرهن 

 219برلم       25195453باسم الشركة وإصدار ا تارٌخ : 

دودة  مدٌر اام  ٌمــثل المدٌران الشـركة  فً االلتها مع الؽـٌر ولهما سعٌد ابدالمادر دمحم جاد رضوان  ذات مسئولٌة مح -  34

 منفردان  فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة

 والتعامل بإسمها فٌما ادا ما أحتفظ ب  صراحة امد الشركة أو المانون أو الئحت  التنفـٌذٌة للجمعٌة العامة  

منفردان الحك فً التعامل مع جمٌع  -ر دمحم جاد رضوان والسٌد / دمحم سعٌد ابد المادر دمحم وٌختص كال من السٌد / ســعٌدابد الماد

البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع الى الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وكذلن حك التولٌع الى امود المرض والرهن 

 219برلم       25195453باسم الشركة وإصدار ا تارٌخ : 

 سعٌد ابدالمادر دمحم جاد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون دمحم -  35

والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها و إبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة 

 219برلم       25195453وٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ا تارٌخ : بالنمد أو باألجل وكذلن لهم حك توكٌل وتف

سعٌد ابدالمادر دمحم جاد رضوان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر اام  خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع  -  36

ات والصفمات التً تتعلك جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها و إبرام كافة العمود والمشارط
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برلم       25195453بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وكذلن لهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ا تارٌخ : 

219 

 219برلم       25195453دمحم سعٌد ابدالمادر دمحم جاد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ا تارٌخ :  -  37

 219برلم       25195453در دمحم جاد رضوان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر اام   ا تارٌخ : سعٌد ابدالما -  38

تفوٌض -شركة مساهمة  تحمٌل  الموافمة الً اضافة التفوٌض االتً  للسٌد/ مجدي ٌوسؾ حنٌن رئٌس مجلس االدارة   5 -  39

دفوا  من او الً الشركة ول  حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً سٌادت  منفردا فً التنازل والتصالح والتخالص ان جمٌع المضائٌة الم

 4267برلم       25195454ذلن ا تارٌخ : 

محاسن حسٌن اٌسوى ناصؾ  شركة مساهمة  اضو مجلس ادارة  أصبح حك اإلدارة و التولٌع و تمثٌل الشركة أمام الؽٌر  -  45

لس االدارة  فى جمٌع المعامالت البنكٌة والمصرفٌة وذلن مجتمعٌن او لكل من  السٌد رئٌس مجلس اإلدارة و السٌد / نائب رئٌس مج

منفردٌن ولهما حك الصرؾ وااللتراض والرهن والبٌع والشراء سواء كان ذلن التعامل فى االصول الثابتة أو المنمولة أو البٌع 

ر العمارى وذلن فى صورة امد بٌع  إبتدائى التجارى ولهما حك النمل للملكٌة والتصرؾ والتولٌع الى امود البٌع والرهن فى الشه

 6676برلم       25195454أو امود نهائٌة وذلن مجتمعٌن  أو منفردٌن . ا تارٌخ : 

حسن سعٌد دمحم حسن الى  شركة مساهمة  اضو مجلس ادارة  أصبح حك اإلدارة و التولٌع و تمثٌل الشركة أمام الؽٌر لكل  -  41

ة و السٌد / نائب رئٌس مجلس االدارة  فى جمٌع المعامالت البنكٌة والمصرفٌة وذلن مجتمعٌن او من  السٌد رئٌس مجلس اإلدار

منفردٌن ولهما حك الصرؾ وااللتراض والرهن والبٌع والشراء سواء كان ذلن التعامل فى االصول الثابتة أو المنمولة أو البٌع 

مود البٌع والرهن فى الشهر العمارى وذلن فى صورة امد بٌع  إبتدائى التجارى ولهما حك النمل للملكٌة والتصرؾ والتولٌع الى ا

 6676برلم       25195454أو امود نهائٌة وذلن مجتمعٌن  أو منفردٌن . ا تارٌخ : 

احمد سعٌد دمحم حسن الى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  أصبح حك اإلدارة و التولٌع و تمثٌل الشركة أمام الؽٌر لكل  -  42

من  السٌد رئٌس مجلس اإلدارة و السٌد / نائب رئٌس مجلس االدارة  فى جمٌع المعامالت البنكٌة والمصرفٌة وذلن مجتمعٌن او 

منفردٌن ولهما حك الصرؾ وااللتراض والرهن والبٌع والشراء سواء كان ذلن التعامل فى االصول الثابتة أو المنمولة أو البٌع 

كٌة والتصرؾ والتولٌع الى امود البٌع والرهن فى الشهر العمارى وذلن فى صورة امد بٌع  إبتدائى التجارى ولهما حك النمل للمل

 6676برلم       25195454أو امود نهائٌة وذلن مجتمعٌن  أو منفردٌن . ا تارٌخ : 

ع و تمثٌل الشركة أمام مصطفى سعٌد دمحم حسن الى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  أصبح حك اإلدارة و التولٌ -  43

الؽٌر لكل من  السٌد رئٌس مجلس اإلدارة و السٌد / نائب رئٌس مجلس االدارة  فى جمٌع المعامالت البنكٌة والمصرفٌة وذلن 

مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك الصرؾ وااللتراض والرهن والبٌع والشراء سواء كان ذلن التعامل فى االصول الثابتة أو المنمولة 

لبٌع التجارى ولهما حك النمل للملكٌة والتصرؾ والتولٌع الى امود البٌع والرهن فى الشهر العمارى وذلن فى صورة امد بٌع  أو ا

 6676برلم       25195454إبتدائى أو امود نهائٌة وذلن مجتمعٌن  أو منفردٌن . ا تارٌخ : 

برلم       25195458مدٌر اام  خروج من الشركة ا تارٌخ :  طارق صالح الدٌن السٌد دمحم اٌسى  ذات مسئولٌة محدودة  -  44

4982 

توصٌة بسٌطة  تحمٌل  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسؤلٌ  أمام الجهات الرسمٌ  للشرٌك  المتضامن  ولها منفرده حك   5 -  45

والمطاع العام ولطاع االامال والمطاع  التعامل بأسم الشرك  وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الجهات الحكومٌ  وؼٌر الحكومٌ 

الخاص بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع الى الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات 

 وإستصدار خطابات وشهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن بأسم الشرك  وضمن أؼراضاها

 3725برلم       25195459وكذلن لها  الحك فى التولٌع ا تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  تحمٌل  الى امود الشراء وبٌع السٌارات والمنموالت باسم الشرك  ولصالحها ولها الحك فى تعٌٌن وازل   5 -  46

تحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌ  مستخدمى ووكالء الشرك  وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولها حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع و

والتجارٌ  وإبرام كافة العمود والمشاراطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشرك  بالنمد أو باالجل ولها بعد الموافم  الكتابٌ  من 

  واألراضى وكل ذلن الشرٌن الموصى الحك فى التولٌع الى امود اإللتراض والرهن والبٌع ألصول الشرك  وممتلكاتها العمارٌ

 3725برلم       25195459بإسم الشرك  ا تارٌخ : 
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 77 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

توصٌة بسٌطة  تحمٌل  ولصالحها ولها حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر ادا الشرٌن الموصى ا   5 -  47

 3725برلم       25195459تارٌخ : 

 5371برلم       25195415تحمٌل  خروج من الشركة ا تارٌخ : فاتن دمحم ابدالسالم دمحم  ذات مسئولٌة محدودة   -  48

برلم       25195415توفٌك احمد توفٌك ابد الؽنى ابو خلٌل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  خروج من الشركة ا تارٌخ :  -  49

5371 

اللتها مع الؽٌر ول  منفردا فً هذا الصدد فاتن دمحم ابدالسالم دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  تحمٌل  ٌمثل المدٌر الشركة فً ا -  55

أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما ادا ما احتفظ ب  صراحة امد الشركة أو المانون أو الئحت  التنفٌذٌة للجمعٌة 

 العامة

والمطاع العام ولطاع االامال وللمدٌر الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

 والمطاع الخاص بكاف  اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح 

  

 5371برلم       25195415حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع ا تارٌخ : 

سئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌر الشركة فً االلتها مع الؽٌر ول  منفردا فً توفٌك احمد توفٌك ابد الؽنى ابو خلٌل  ذات م -  51

هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما ادا ما احتفظ ب  صراحة امد الشركة أو المانون أو الئحت  التنفٌذٌة 

 للجمعٌة العامة

ضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االامال وللمدٌر الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼرا

 والمطاع الخاص بكاف  اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح 

  

 5371برلم       25195415حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع ا تارٌخ : 

 فاتن دمحم ابدالسالم دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  تحمٌل  الً الشٌكات واالفراج ان راس المال وحك  -  52

االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن ل  حك التولٌع الً امود الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة 

 ال ء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وممتلكاتها العمارٌة ول  الحك فً تعٌٌن وازل مستخدمً ووك

واجورهم وكل ذلن باسم الشركة ولصالحا ول  حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كاف  السندات اإلذنٌة والتجارٌة 

ً كل او وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامل الشركة بالنمض وباال جل  ول  حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر ف

 5371برلم       25195415بعض ما ذكر ا تارٌخ : 

 توفٌك احمد توفٌك ابد الؽنى ابو خلٌل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الً الشٌكات واالفراج ان راس المال وحك  -  53

ألصول الشركة االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن ل  حك التولٌع الً امود الشراء والبٌع والرهن 

 وممتلكاتها العمارٌة ول  الحك فً تعٌٌن وازل مستخدمً ووكال ء الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلن باسم الشركة ولصالحا ول  حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كاف  السندات اإلذنٌة والتجارٌة 

تتعلك بمعامل الشركة بالنمض وباال جل  ول  حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او  وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً

 5371برلم       25195415بعض ما ذكر ا تارٌخ : 

 5713برلم       25195415محمود رزق ابد الرحٌم هدٌ   ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  خروج من الشركة ا تارٌخ :  -  54

برلم       25195415ت مسئولٌة محدودة  مدٌر االلات اامة  خروج من الشركة ا تارٌخ : مصطفً الً احمد الً  ذا -  55

6124 

 6124برلم       25195415دمحم حسٌن ناٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  خروج من الشركة ا تارٌخ :  -  56
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 78 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 6124برلم       25195415ا تارٌخ : احمد محسن احمد بٌومً محسن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  خروج من الشركة  -  57

مصطفً الً احمد الً  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر االلات اامة  ٌمثل السٌد/ دمحم حسٌن ناٌؾ  الشركة فً االلتها مع  -  58

كة او الؽٌر و لهمنفردا فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها فٌما ادا ما احتفظ ب  صراحة امد الشر

المانون او الئحت  التنفٌذٌة للجمعٌة العامة. ول  منفردا حك التعامل باسم الشركة و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و 

ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االامال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من 

 6124برلم       25195415لتولٌع الً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات ا تارٌخ : سحب و اٌداع و ا

دمحم حسٌن ناٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل السٌد/ دمحم حسٌن ناٌؾ  الشركة فً االلتها مع الؽٌر و لهمنفردا فً هذا  -  59

احتفظ ب  صراحة امد الشركة او المانون او الئحت  التنفٌذٌة  الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها فٌما ادا ما

للجمعٌة العامة. ول  منفردا حك التعامل باسم الشركة و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع 

مصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع العام و لطاع االامال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و ال

 6124برلم       25195415الً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات ا تارٌخ : 

احمد محسن احمد بٌومً محسن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل السٌد/ دمحم حسٌن ناٌؾ  الشركة فً االلتها مع الؽٌر و  -  65

الشركة و التعامل باسمها فٌما ادا ما احتفظ ب  صراحة امد الشركة او المانون او لهمنفردا فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة 

الئحت  التنفٌذٌة للجمعٌة العامة. ول  منفردا حك التعامل باسم الشركة و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر 

و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و  الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االامال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم

 6124برلم       25195415اٌداع و التولٌع الً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات ا تارٌخ : 

مصطفً الً احمد الً  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر االلات اامة  و اصدار خطابات و شهادات الضمان و حك االفراج  -  61

كافة صور التعامل مع البنون و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن ل  الحك منفردا  ان راس المال و 

فً التولٌع الً امود الشراء و االلتراض و الرهن و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة و االراضً و السٌارات و 

و ازل مستخدمً و وكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و ل  حك  المنموالت باسم الشركة و لصالحها و ل  الحك فً تعٌٌن

 6124برلم       25195415لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و ا تارٌخ : 

فراج ان راس المال و كافة دمحم حسٌن ناٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  و اصدار خطابات و شهادات الضمان و حك اال -  62

صور التعامل مع البنون و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن ل  الحك منفردا  فً التولٌع الً امود 

الشراء و االلتراض و الرهن و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة و االراضً و السٌارات و المنموالت باسم الشركة و 

ا و ل  الحك فً تعٌٌن و ازل مستخدمً و وكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و ل  حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع لصالحه

 6124برلم       25195415و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و ا تارٌخ : 

خطابات و شهادات الضمان و حك االفراج ان احمد محسن احمد بٌومً محسن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  و اصدار  -  63

راس المال و كافة صور التعامل مع البنون و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن ل  الحك منفردا  فً 

المنموالت  التولٌع الً امود الشراء و االلتراض و الرهن و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة و االراضً و السٌارات و

باسم الشركة و لصالحها و ل  الحك فً تعٌٌن و ازل مستخدمً و وكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و ل  حك لبض و دفع 

 6124برلم       25195415المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و ا تارٌخ : 

ة محدودة  مدٌر االلات اامة  التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات مصطفً الً احمد الً  ذات مسئولٌ -  64

 التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل.

 ول  حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر.

م الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و و ٌكون السٌد/ مصطفً الً احمد الً مٌرا للعاللات العامة و ل  الحك فً تمثٌل الشركة اما

التامٌنات االجتمااٌة و التموٌن و الصحة و هٌئة التنمٌة الصنااٌة و مكتب العمل و هٌئة المجتمعات العمرانٌة. ا تارٌخ : 

 6124برلم       25195415

 

شارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت دمحم حسٌن ناٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  التجارٌة و ابرام كافة العمود و الم -  65

 الشركة بالنمد او باالجل.
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 ول  حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر.

و ٌكون السٌد/ مصطفً الً احمد الً مٌرا للعاللات العامة و ل  الحك فً تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و 

وٌن و الصحة و هٌئة التنمٌة الصنااٌة و مكتب العمل و هٌئة المجتمعات العمرانٌة. ا تارٌخ : التامٌنات االجتمااٌة و التم

 6124برلم       25195415

 

احمد محسن احمد بٌومً محسن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التً  -  66

 او باالجل.تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد 

 ول  حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر.

و ٌكون السٌد/ مصطفً الً احمد الً مٌرا للعاللات العامة و ل  الحك فً تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و 

هٌئة المجتمعات العمرانٌة. ا تارٌخ : التامٌنات االجتمااٌة و التموٌن و الصحة و هٌئة التنمٌة الصنااٌة و مكتب العمل و 

 6124برلم       25195415

 

شركة تضامن  تحمٌل  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسؤلٌة أمام الجهات الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن سامر ابدالحكٌم   5 -  67

ن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة رجوب وخالد ابدالرحمن زٌنى منفردٌن او مجتمعٌن ولهما حك التعامل باسم الشركة وضم

وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االامال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

 واٌداع والتولٌع الى الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون

 1747برلم       25195415والمصارؾ و كل ذلن باسم الشركة ا تارٌخ : 

شركة تضامن  تحمٌل  وضمن اؼراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع الً امود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع   5 -  68

ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن  والتاجٌر الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة

وازل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك 

 1747برلم       25195415توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ا تارٌخ : 

شركة مساهمة  تحمٌل  الموافمة الى تحدٌد إختصاصات نائب رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب السٌد/إبراهٌم الصٌد   5 -  69

 دارة( مجتمعٌن أو منفردٌن فى األتى:إبراهٌم ابدالسٌد ـ والسٌد/دمحم إبراهٌم الجوهرى الجلفى )اضو مجلس إ

)كافة الصالحٌات واإلدارة الٌومٌة والفعلٌة للشركةا حك التعامل بإسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات والمصالح 

فى الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ولطاع األامال والمطاع العام والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وجمٌع الوزارات والهٌئاتا الحك 

 6725برلم       25195414التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب ا تارٌخ : 

شركة مساهمة  تحمٌل  وإٌداع والتولٌع الى الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة   5 -  75

كذلن الحك فى التولٌع بالسحب واإلفراج ان  صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن بإسم الشركة وضمن أؼراضهاا

راس مال الشركة المودع بالبننا وكذلن حك التولٌع الى جمٌع امود البٌع والشراء وامود المماوالت بإسم الشركة وضمن 

أؼراضها ولمصلحتهاا والحك فى تعٌٌن وازل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع المبالػ 

 6725برلم       25195414تولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة ا تارٌخ : و

شركة مساهمة  تحمٌل  والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشاركات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو األجلا وكذلن   5 -  71

 6725برلم       25195414حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر(. ا تارٌخ : 

    25195415احمد ممدوح فتحً الً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفت  من موصً لشرٌن متضامن ا تارٌخ :  -  72

 6589برلم   

    25195415احمد ممدوح فتحً الً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفت  من موصً لشرٌن متضامن ا تارٌخ :  -  73

 6589برلم   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    25195415احمد ممدوح فتحً الً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفت  من موصً لشرٌن متضامن ا تارٌخ :  -  74

 6589برلم   

    25195415احمد ممدوح فتحً الً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفت  من موصً لشرٌن متضامن ا تارٌخ :  -  75

 6589برلم   

    25195415ٌدان دمحم اامر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفت  من موصً لشرٌن متضامن ا تارٌخ : حالوتهم ز -  76

 6589برلم   

    25195415حالوتهم زٌدان دمحم اامر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفت  من موصً لشرٌن متضامن ا تارٌخ :  -  77

 6589برلم   

    25195415اامر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفت  من موصً لشرٌن متضامن ا تارٌخ : حالوتهم زٌدان دمحم  -  78

 6589برلم   

    25195415حالوتهم زٌدان دمحم اامر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفت  من موصً لشرٌن متضامن ا تارٌخ :  -  79

 6589برلم   

    25195415مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفت  من موصً لشرٌن متضامن ا تارٌخ :   الً ممدوح فتحً الً  توصٌة بسٌطة -  85

 6589برلم   

    25195415الً ممدوح فتحً الً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفت  من موصً لشرٌن متضامن ا تارٌخ :  -  81

 6589برلم   

    25195415صفت  من موصً لشرٌن متضامن ا تارٌخ : الً ممدوح فتحً الً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل  -  82

 6589برلم   

    25195415الً ممدوح فتحً الً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفت  من موصً لشرٌن متضامن ا تارٌخ :  -  83

 6589برلم   

لمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشركاء احمد ممدوح فتحً الً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع وا -  84

المتضامنٌن )حالوتهم زٌدان دمحم اامر ـ أحمد ممدوح فتحى الى ـ الى ممدوح فتحى الى ( مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم حك التعامل 

خاص بكافة باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األامال والمطاع ال

أشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع الى الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وإستصدار 

 6589برلم       25195415خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون ا تارٌخ : 

كون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشركاء احمد ممدوح فتحً الً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌ -  85

المتضامنٌن )حالوتهم زٌدان دمحم اامر ـ أحمد ممدوح فتحى الى ـ الى ممدوح فتحى الى ( مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم حك التعامل 

م ولطاع األامال والمطاع الخاص بكافة باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العا

أشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع الى الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وإستصدار 

 6589برلم       25195415خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون ا تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة احمد ممدوح فتحً الً   -  86

للشركاء المتضامنٌن )حالوتهم زٌدان دمحم اامر ـ أحمد ممدوح فتحى الى ـ الى ممدوح فتحى الى ( مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم 

وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األامال والمطاع  حك التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة

الخاص بكافة أشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع الى الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات 

 6589برلم       25195415وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون ا تارٌخ : 

احمد ممدوح فتحً الً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  87

للشركاء المتضامنٌن )حالوتهم زٌدان دمحم اامر ـ أحمد ممدوح فتحى الى ـ الى ممدوح فتحى الى ( مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم 



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ا أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األامال والمطاع حك التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضه

الخاص بكافة أشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع الى الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات 

 6589برلم       25195415:  وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون ا تارٌخ

حالوتهم زٌدان دمحم اامر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  88

للشركاء المتضامنٌن )حالوتهم زٌدان دمحم اامر ـ أحمد ممدوح فتحى الى ـ الى ممدوح فتحى الى ( مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم 

التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األامال والمطاع حك 

الخاص بكافة أشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع الى الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات 

 6589برلم       25195415ة صور التعامل مع البنون ا تارٌخ : وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكاف

حالوتهم زٌدان دمحم اامر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  89

ى ( مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم للشركاء المتضامنٌن )حالوتهم زٌدان دمحم اامر ـ أحمد ممدوح فتحى الى ـ الى ممدوح فتحى ال

حك التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األامال والمطاع 

الخاص بكافة أشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع الى الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات 

 6589برلم       25195415صدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون ا تارٌخ : وإست

حالوتهم زٌدان دمحم اامر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  95

ح فتحى الى ـ الى ممدوح فتحى الى ( مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم للشركاء المتضامنٌن )حالوتهم زٌدان دمحم اامر ـ أحمد ممدو

حك التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األامال والمطاع 

لشٌكات وفتح وؼلك الحسابات الخاص بكافة أشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع الى ا

 6589برلم       25195415وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون ا تارٌخ : 

حالوتهم زٌدان دمحم اامر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  91

هم زٌدان دمحم اامر ـ أحمد ممدوح فتحى الى ـ الى ممدوح فتحى الى ( مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم للشركاء المتضامنٌن )حالوت

حك التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األامال والمطاع 

ؾ من سحب وإٌداع والتولٌع الى الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات الخاص بكافة أشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصار

 6589برلم       25195415وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون ا تارٌخ : 

للشركاء  الً ممدوح فتحً الً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة -  92

المتضامنٌن )حالوتهم زٌدان دمحم اامر ـ أحمد ممدوح فتحى الى ـ الى ممدوح فتحى الى ( مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم حك التعامل 

باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األامال والمطاع الخاص بكافة 

امل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع الى الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وإستصدار أشكالها وكذلن التع

 6589برلم       25195415خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون ا تارٌخ : 

سئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشركاء الً ممدوح فتحً الً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والم -  93

المتضامنٌن )حالوتهم زٌدان دمحم اامر ـ أحمد ممدوح فتحى الى ـ الى ممدوح فتحى الى ( مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم حك التعامل 

ص بكافة باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األامال والمطاع الخا

أشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع الى الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وإستصدار 

 6589برلم       25195415خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون ا تارٌخ : 

حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشركاء  الً ممدوح فتحً الً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون -  94

المتضامنٌن )حالوتهم زٌدان دمحم اامر ـ أحمد ممدوح فتحى الى ـ الى ممدوح فتحى الى ( مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم حك التعامل 

لطاع األامال والمطاع الخاص بكافة باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام و

أشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع الى الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وإستصدار 

 6589برلم       25195415خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون ا تارٌخ : 

تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشركاء  الً ممدوح فتحً الً  شركة -  95

المتضامنٌن )حالوتهم زٌدان دمحم اامر ـ أحمد ممدوح فتحى الى ـ الى ممدوح فتحى الى ( مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم حك التعامل 

الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األامال والمطاع الخاص بكافة  باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

أشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع الى الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وإستصدار 

 6589برلم       25195415خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون ا تارٌخ : 

احمد ممدوح فتحً الً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والمصارؾ وحك اإلفراج ان رأس المال وكل ذلن بإسم الشركة  -  96

وضمن أؼراضها وكذلن لهم الحك فى التولٌع الى امود الشراء واإللتراض والرهن والبٌع ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة 

لصالحها ولهم الحك فى تعٌٌن وازل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واألراضى والسٌارات والمنموالت بإسم الشركة و

وأجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات 

 6589برلم       25195415والسفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمض أو األجل ا تارٌخ : 

احمد ممدوح فتحً الً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والمصارؾ وحك اإلفراج ان رأس المال وكل ذلن بإسم الشركة  -  97

وضمن أؼراضها وكذلن لهم الحك فى التولٌع الى امود الشراء واإللتراض والرهن والبٌع ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة 

والمنموالت بإسم الشركة ولصالحها ولهم الحك فى تعٌٌن وازل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم  واألراضى والسٌارات

وأجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات 

 6589برلم       25195415ض أو األجل ا تارٌخ : والسفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنم

احمد ممدوح فتحً الً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والمصارؾ وحك اإلفراج ان رأس المال وكل ذلن بإسم الشركة  -  98

لعمارٌة وضمن أؼراضها وكذلن لهم الحك فى التولٌع الى امود الشراء واإللتراض والرهن والبٌع ألصول الشركة وممتلكاتها ا

واألراضى والسٌارات والمنموالت بإسم الشركة ولصالحها ولهم الحك فى تعٌٌن وازل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

وأجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات 

 6589برلم       25195415تعلك بمعامالت الشركة بالنمض أو األجل ا تارٌخ : والسفمات التى ت

احمد ممدوح فتحً الً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والمصارؾ وحك اإلفراج ان رأس المال وكل ذلن بإسم الشركة  -  99

ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة  وضمن أؼراضها وكذلن لهم الحك فى التولٌع الى امود الشراء واإللتراض والرهن والبٌع

واألراضى والسٌارات والمنموالت بإسم الشركة ولصالحها ولهم الحك فى تعٌٌن وازل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

والمشارطات وأجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود 

 6589برلم       25195415والسفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمض أو األجل ا تارٌخ : 

حالوتهم زٌدان دمحم اامر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والمصارؾ وحك اإلفراج ان رأس المال وكل ذلن بإسم الشركة  -  155

الشراء واإللتراض والرهن والبٌع ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة  وضمن أؼراضها وكذلن لهم الحك فى التولٌع الى امود

واألراضى والسٌارات والمنموالت بإسم الشركة ولصالحها ولهم الحك فى تعٌٌن وازل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

ة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات وأجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌ

 6589برلم       25195415والسفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمض أو األجل ا تارٌخ : 

حالوتهم زٌدان دمحم اامر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والمصارؾ وحك اإلفراج ان رأس المال وكل ذلن بإسم الشركة  -  151

لن لهم الحك فى التولٌع الى امود الشراء واإللتراض والرهن والبٌع ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة وضمن أؼراضها وكذ

واألراضى والسٌارات والمنموالت بإسم الشركة ولصالحها ولهم الحك فى تعٌٌن وازل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات وأجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل 

 6589برلم       25195415والسفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمض أو األجل ا تارٌخ : 

ن بإسم الشركة حالوتهم زٌدان دمحم اامر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والمصارؾ وحك اإلفراج ان رأس المال وكل ذل -  152

وضمن أؼراضها وكذلن لهم الحك فى التولٌع الى امود الشراء واإللتراض والرهن والبٌع ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة 

واألراضى والسٌارات والمنموالت بإسم الشركة ولصالحها ولهم الحك فى تعٌٌن وازل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

بض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات وأجورهم ولهم حك ل

 6589برلم       25195415والسفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمض أو األجل ا تارٌخ : 

حك اإلفراج ان رأس المال وكل ذلن بإسم الشركة حالوتهم زٌدان دمحم اامر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والمصارؾ و -  153

وضمن أؼراضها وكذلن لهم الحك فى التولٌع الى امود الشراء واإللتراض والرهن والبٌع ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة 

دٌد مرتباتهم واألراضى والسٌارات والمنموالت بإسم الشركة ولصالحها ولهم الحك فى تعٌٌن وازل مستخدمى ووكالء الشركة وتح
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وأجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات 

 6589برلم       25195415والسفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمض أو األجل ا تارٌخ : 

ة  مدٌر و شرٌن  والمصارؾ وحك اإلفراج ان رأس المال وكل ذلن بإسم الشركة الً ممدوح فتحً الً  توصٌة بسٌط -  154

وضمن أؼراضها وكذلن لهم الحك فى التولٌع الى امود الشراء واإللتراض والرهن والبٌع ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة 

مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم  واألراضى والسٌارات والمنموالت بإسم الشركة ولصالحها ولهم الحك فى تعٌٌن وازل

وأجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات 

 6589برلم       25195415والسفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمض أو األجل ا تارٌخ : 

ممدوح فتحً الً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والمصارؾ وحك اإلفراج ان رأس المال وكل ذلن بإسم الشركة الً  -  155

وضمن أؼراضها وكذلن لهم الحك فى التولٌع الى امود الشراء واإللتراض والرهن والبٌع ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة 

ها ولهم الحك فى تعٌٌن وازل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واألراضى والسٌارات والمنموالت بإسم الشركة ولصالح

وأجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات 

 6589برلم       25195415والسفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمض أو األجل ا تارٌخ : 

الً ممدوح فتحً الً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والمصارؾ وحك اإلفراج ان رأس المال وكل ذلن بإسم الشركة  -  156

وضمن أؼراضها وكذلن لهم الحك فى التولٌع الى امود الشراء واإللتراض والرهن والبٌع ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة 

نموالت بإسم الشركة ولصالحها ولهم الحك فى تعٌٌن وازل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واألراضى والسٌارات والم

وأجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات 

 6589برلم       25195415األجل ا تارٌخ : والسفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمض أو 

الً ممدوح فتحً الً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والمصارؾ وحك اإلفراج ان رأس المال وكل ذلن بإسم الشركة  -  157

ة وضمن أؼراضها وكذلن لهم الحك فى التولٌع الى امود الشراء واإللتراض والرهن والبٌع ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌ

واألراضى والسٌارات والمنموالت بإسم الشركة ولصالحها ولهم الحك فى تعٌٌن وازل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

وأجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات 

 6589برلم       25195415معامالت الشركة بالنمض أو األجل ا تارٌخ : والسفمات التى تتعلك ب

احمد ممدوح فتحً الً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . ا  -  158

 6589برلم       25195415تارٌخ : 

ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . ا احمد ممدوح فتحً الً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  159

 6589برلم       25195415تارٌخ : 

احمد ممدوح فتحً الً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . ا  -  115

 6589برلم       25195415تارٌخ : 

ة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . ا احمد ممدوح فتحً الً  توصٌ -  111

 6589برلم       25195415تارٌخ : 

حالوتهم زٌدان دمحم اامر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . ا  -  112

 6589برلم       25195415تارٌخ : 

حالوتهم زٌدان دمحم اامر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . ا  -  113

 6589برلم       25195415تارٌخ : 

حالوتهم زٌدان دمحم اامر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . ا  -  114

 6589برلم       25195415تارٌخ : 

حالوتهم زٌدان دمحم اامر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . ا  -  115

 6589برلم       25195415تارٌخ : 
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بعض ما ذكر . ا الً ممدوح فتحً الً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو  -  116

 6589برلم       25195415تارٌخ : 

الً ممدوح فتحً الً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . ا  -  117

 6589برلم       25195415تارٌخ : 

وٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . ا الً ممدوح فتحً الً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهم حك توكٌل أو تف -  118

 6589برلم       25195415تارٌخ : 

الً ممدوح فتحً الً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . ا  -  119

 6589برلم       25195415تارٌخ : 

دارة  تحدٌد اختصاصات رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب احمد فؤاد دمحمي سلٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ا -  125

كاالتً . لهما  مجتمعٌن أو منفردٌن حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات ولهما حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها 

كافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االامال والمطاع الخاص ب

البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع الى الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة 

 2976برلم       25195415صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم وضمن اؼراضها, ا تارٌخ : 

بدالممصود ٌوسؾ  شركة مساهمة  اضو مجلس ادارة  تحدٌد اختصاصات رئٌس مجلس االدارة والعضو ثمر دمحم طاهر ا -  121

المنتدب كاالتً . لهما  مجتمعٌن أو منفردٌن حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات ولهما حك التعامل باسم الشركة وضمن 

طاع العام ولطاع االامال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والم

مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع الى الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

 2976برلم       25195415وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم وضمن اؼراضها, ا تارٌخ : 

السٌد محمود السٌد احمد  شركة مساهمة  اضو منتدب  تحدٌد اختصاصات رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب كاالتً .  -  122

لهما  مجتمعٌن أو منفردٌن حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات ولهما حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام 

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االامال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع جمٌع الجهات 

البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع الى الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة 

 2976برلم       25195415اؼراضها, ا تارٌخ :  صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم وضمن

احمد فؤاد دمحمي سلٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ولهما حك تعٌٌن وازل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد  -  123

رام كافة العمود مرتباتهم واجورهم و لهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة واب

 والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او االجل ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر.

ولهما مجتمعٌن فمط حك التولٌع الى امود االلتراض والرهن والبٌع ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً  وكذلن الحك 

 2976برلم       25195415الى امود الشراء والبٌع للسٌارات والمنموالت كل ذلن باسم الشركة ولصالحها. ا تارٌخ : فً التولٌع 

ثمر دمحم طاهر ابدالممصود ٌوسؾ  شركة مساهمة  اضو مجلس ادارة  ولهما حك تعٌٌن وازل مستخدمً ووكالء الشركة  -  124

ع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم و لهما حك لبض ودف

العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او االجل ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما 

 ذكر.

لبٌع ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً  وكذلن الحك ولهما مجتمعٌن فمط حك التولٌع الى امود االلتراض والرهن وا

 2976برلم       25195415فً التولٌع الى امود الشراء والبٌع للسٌارات والمنموالت كل ذلن باسم الشركة ولصالحها. ا تارٌخ : 

مً ووكالء الشركة وتحدٌد السٌد محمود السٌد احمد  شركة مساهمة  اضو منتدب  ولهما حك تعٌٌن وازل مستخد -  125

مرتباتهم واجورهم و لهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود 

 .والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او االجل ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر
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ولهما مجتمعٌن فمط حك التولٌع الى امود االلتراض والرهن والبٌع ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً  وكذلن الحك 

 2976برلم       25195415فً التولٌع الى امود الشراء والبٌع للسٌارات والمنموالت كل ذلن باسم الشركة ولصالحها. ا تارٌخ : 

تحمٌل  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد / مصطفً  توصٌة بسٌطة   5 -  126

احمد مصطفً دمحم ابد الحمٌد ول  منفردا حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع والمطاع العام ولطاع االامال والمطاع الخاص بكافة 

الً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن 

 959برلم       25195415باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن ا تارٌخ : 

بسٌطة  تحمٌل  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد / مصطفً توصٌة   5 -  127

احمد مصطفً دمحم ابد الحمٌد ول  منفردا حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع والمطاع العام ولطاع االامال والمطاع الخاص 

الً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن 

 959برلم       25195415باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن ا تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  تحمٌل  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد / مصطفً   5 -  128

احمد مصطفً دمحم ابد الحمٌد ول  منفردا حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع والمطاع العام ولطاع االامال والمطاع 

الً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن 

 959برلم       25195415باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن ا تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  تحمٌل  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد / مصطفً   5 -  129

احمد مصطفً دمحم ابد الحمٌد ول  منفردا حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

لمطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع والمطاع العام ولطاع االامال وا

الً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن 

 959برلم       25195415باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن ا تارٌخ : 

شركة تضامن  تحمٌل  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد / مصطفً   5 -  135

احمد مصطفً دمحم ابد الحمٌد ول  منفردا حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

ال والمطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع والمطاع العام ولطاع االام

الً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن 

 959   برلم    25195415باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن ا تارٌخ : 

شركة تضامن  تحمٌل  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد / مصطفً   5 -  131

احمد مصطفً دمحم ابد الحمٌد ول  منفردا حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

االامال والمطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع والمطاع العام ولطاع 

الً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن 

 959برلم       25195415باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن ا تارٌخ : 

شركة تضامن  تحمٌل  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد / مصطفً   5 -  132

احمد مصطفً دمحم ابد الحمٌد ول  منفردا حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

لطاع االامال والمطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع والمطاع العام و

الً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن 

 959برلم       25195415باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن ا تارٌخ : 

شركة تضامن  تحمٌل  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد / مصطفً   5 -  133

احمد مصطفً دمحم ابد الحمٌد ول  منفردا حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

عام ولطاع االامال والمطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع والمطاع ال
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الً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن 

 959برلم       25195415باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن ا تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  تحمٌل  ل  الحك فً التولٌع الً امود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها   5 -  134

العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها ول  الحك فً تعٌٌن وازل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد 

واجورهم ول  حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود مرتباتهم 

والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ول  حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ادا 

 959برلم       25195415الشركاء الموصٌٌن . ا تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  تحمٌل  ل  الحك فً التولٌع الً امود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها   5 -  135

العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها ول  الحك فً تعٌٌن وازل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد 

ورهم ول  حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود مرتباتهم واج

والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ول  حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ادا 

 959برلم       25195415الشركاء الموصٌٌن . ا تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  تحمٌل  ل  الحك فً التولٌع الً امود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها   5 -  136

العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها ول  الحك فً تعٌٌن وازل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد 

م ول  حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود مرتباتهم واجوره

والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ول  حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ادا 

 959برلم       25195415الشركاء الموصٌٌن . ا تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  تحمٌل  ل  الحك فً التولٌع الً امود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها   5 -  137

العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها ول  الحك فً تعٌٌن وازل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد 

ل  حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود مرتباتهم واجورهم و

والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ول  حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ادا 

 959رلم   ب    25195415الشركاء الموصٌٌن . ا تارٌخ : 

شركة تضامن  تحمٌل  ل  الحك فً التولٌع الً امود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها   5 -  138

العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها ول  الحك فً تعٌٌن وازل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد 

ك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود مرتباتهم واجورهم ول  ح

والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ول  حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ادا 

 959  برلم     25195415الشركاء الموصٌٌن . ا تارٌخ : 

شركة تضامن  تحمٌل  ل  الحك فً التولٌع الً امود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها   5 -  139

العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها ول  الحك فً تعٌٌن وازل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد 

ض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود مرتباتهم واجورهم ول  حك لب

والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ول  حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ادا 

 959برلم       25195415الشركاء الموصٌٌن . ا تارٌخ : 

شركة تضامن  تحمٌل  ل  الحك فً التولٌع الً امود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها   5 -  145

العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها ول  الحك فً تعٌٌن وازل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد 

فع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود مرتباتهم واجورهم ول  حك لبض ود

والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ول  حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ادا 

 959برلم       25195415الشركاء الموصٌٌن . ا تارٌخ : 

شركة تضامن  تحمٌل  ل  الحك فً التولٌع الً امود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها   5 -  141

العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها ول  الحك فً تعٌٌن وازل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد 

لمبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود مرتباتهم واجورهم ول  حك لبض ودفع ا



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ول  حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ادا 

 959برلم       25195415الشركاء الموصٌٌن . ا تارٌخ : 

شركة مساهمة  تحمٌل  ٌملن حك التولٌع الى معامالت الشركة كال من رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ان   5 -  142

الشركة مجتمعٌن أومنفردٌن أمام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األامال والمطاع الخاص بكافة 

صارؾ من سحب واٌداع والتولٌع الى الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والم

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن بإسم الشركة وضمن أؼراضها بأسم الشركة 

 432برلم       25195416ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وازل مستخدمى ا تارٌخ : 

شركة مساهمة  تحمٌل  ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع   5 -  143

وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل 

ؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . ولهما حك التولٌع الى امود الشراء وااللتراض والرهن بكافة أنوااها ولهما حك توكٌل أو تفوٌض ال

لصالح البنون والبٌع ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واألراضى والسٌارات والمنموالت والتولٌع الى امود التأجٌر التموٌلى 

 432برلم       25195416والتولٌع الى ا تارٌخ : 

شركة مساهمة  تحمٌل  امود الكفالة البنكٌة وشركات التأجٌر التموٌلى والؽٌر لشركة المتوكل للمواد الالصمة لدى   5 -  144

البنون المصرٌة وشركات التأجٌر التموٌلى والؽٌر وااللتراض والرهن بكافة أنوااها لصالح البنون وشركات التأجٌر التموٌلى 

 من أؼراضها ولصالحها ولهما حك توكٌل البنون      او الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر.والؽٌر وكل ذلن بإسم الشركة وض

ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن ادة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع ان الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن . 

 432برلم       25195416ا تارٌخ : 

 صوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسؤلٌة أمام الجهات الرسمٌة هانً دمحم ابدالحمٌد دمحم -  145

للشرٌن المتضامن )هانً دمحم ابدالحمٌد دمحم صوان( ول  منفردا الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ  الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االامال

من سحب واٌداع والتولٌع الى الشٌكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة 

 3931  برلم     25195417ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ ا تارٌخ : 

هانً دمحم ابدالحمٌد دمحم صوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها ول  حك كفالة  -  146

النفس والؽٌر وكذلن ل   الحك فً التولٌع الً امود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً 

لشركة ولمصلحتها ول  الحك فى تعٌٌن وازل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم والسٌارات والمنموالت باسم ا

ول  حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات 

 3931برلم       25195417توكٌل او ا تارٌخ : التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ول  حك 

هانً دمحم ابدالحمٌد دمحم صوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ادا الشرٌكٌن  -  147

 3931برلم       25195417الموصٌٌن. ا تارٌخ : 

رة واضو منتدب  لرئٌس مجلس االدارة الحك فً التعامل احمد محمود ابدالفتاح فراج  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادا -  148

باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة و المطاع العام ولطاع االامال والمطاع الخاص بكافة 

حسابات و استصدار  اشكالهم ول  الحك فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع الى الشٌكات و فتح

خطابات وشهادات الضمان و ل  حك االلتراض و الرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون و 

    25195417المصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن ل  حك التولٌع الى امود الشراء والبٌع و ا تارٌخ : 

 4233برلم   

مر فراج دمحم فراج  شركة مساهمة  اضو مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االدارة الحك فً التعامل باسم الشركة السٌد ا -  149

وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة و المطاع العام ولطاع االامال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم ول  

واٌداع والتولٌع الى الشٌكات و فتح حسابات و استصدار خطابات الحك فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

وشهادات الضمان و ل  حك االلتراض و الرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ وكل 

 4233برلم       25195417ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن ل  حك التولٌع الى امود الشراء والبٌع و ا تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اماد السٌد صمر خلٌل  شركة مساهمة  اضو مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االدارة الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن  -  155

اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة و المطاع العام ولطاع االامال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم ول  الحك فى 

جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع الى الشٌكات و فتح حسابات و استصدار خطابات وشهادات التعامل مع 

الضمان و ل  حك االلتراض و الرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ وكل ذلن باسم 

 4233برلم       25195417راء والبٌع و ا تارٌخ : الشركة وضمن اؼراضها وكذلن ل  حك التولٌع الى امود الش

احمد محمود ابدالفتاح فراج  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة واضو منتدب  الرهن الصول الشركة وممتلكاتها  -  151

مرتباتهم و العمارٌة واالراضى و السٌارات باسم الشركة و لصالحها و ل  الحك فى تعٌٌن وازل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد 

اجورهم ول  حك لبض ودفع المبلػ وتولٌع وتحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات 

والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باألجل ول  حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ا تارٌخ : 

 4233م   برل    25195417

السٌد امر فراج دمحم فراج  شركة مساهمة  اضو مجلس ادارة  الرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى و  -  152

السٌارات باسم الشركة و لصالحها و ل  الحك فى تعٌٌن وازل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم و اجورهم ول  حك لبض 

وٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ودفع المبلػ وتولٌع وتح

 4233برلم       25195417بمعامالت الشركة بالنمد او باألجل ول  حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ا تارٌخ : 

ضو مجلس ادارة  الرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى و اماد السٌد صمر خلٌل  شركة مساهمة  ا -  153

السٌارات باسم الشركة و لصالحها و ل  الحك فى تعٌٌن وازل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم و اجورهم ول  حك لبض 

كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ودفع المبلػ وتولٌع وتحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام 

 4233برلم       25195417بمعامالت الشركة بالنمد او باألجل ول  حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ا تارٌخ : 

السٌد /  وائل دمحم شركة مساهمة  تحمٌل  اصبح حك االداره للسٌد /  احمد صابر دمحم الشرٌؾ  رئٌس مجلس االداره  و  5 -  154

ثابت الوادٌ   نائب رئٌس مجلس االداره مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فً هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشرك  والتعامل باسمها 

 فٌما ادا ما احتفظ ب  صراح  امد الشرك  او المانون او الئحت  التنفٌذٌ  للجمعٌ  العمومٌ  .

التعامل باسم الشرك  وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌ  وؼٌر الحكومٌ  والمطاع  ولهما مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً

 6656برلم       25195417العام ولطاع االامال والمطاع الخاص بكاف  اشكالهم ا تارٌخ : 

ابات واستصدار شركة مساهمة  تحمٌل  والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ العام  والخاص  وفتح وؼلك الحس  5 -  155

خطابات وشهادات الضمان وكاف  صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشرك  وضمن اؼراضها وكذلن لهما الحك 

فً التولٌع الى امود الشراء  والبٌع ولهما الحك فً تعٌٌن وازل مستخدمً ووكالء الشرك  وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم , وابرام 

طات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشرك  بالنمد او باألجل ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او كاف  العمود والمشار

 6656برلم       25195417وٌصبح حك التولٌع للسٌد ا تارٌخ :  -بعض ما ذكر 

ل دمحم الوادٌة العضو المنتدب شركة مساهمة  تحمٌل  / دمحم احمد صابر دمحم الشرٌؾ العضو المنتدب والسٌد / اٌاد وائ  5 -  156

مجتمعٌن أو منفردٌن فً التعامل مع البنون من سحب واٌداع والتولٌع الى الشٌكات ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل 

 6656برلم       25195417وبٌع وتسدٌد كاف  السندات االذنٌ  والتجارٌ . ا تارٌخ : 

كة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة واضو منتدب  الموافمة الى أن ٌكون حك االدارة والتولٌع دمحم ربٌع ابد العال سٌد  شر -  157

 -كالتالى:

الموافمة الً ان ٌكون حك االدارة والتولٌع كالتالً/ للدكتور / دمحم ربٌع ابدالعال سٌد رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفرداً 

مام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األامال والمطاع الحك فى التعامل بإسم الشركة وضمن أؼراضها أ

الخاص بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع السجل التجارى والؽرفة التجارٌة ومصلحة الضرائب ومصلحة الشهر العمارى والتامٌنات 

 6867لم   بر    25195418االجتمااٌة والتولٌع الى امود التعدٌل أمام ا تارٌخ : 

دمحم ربٌع ابد العال سٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة واضو منتدب  مصلحة الشهر العمارى والسجل التجارى  -  158

والهٌئة العامة لإلستثمار والمناطك الحرة وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وأٌداع والتولٌع الى الشٌكات وفتح 

ار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن وؼلك الحسابات واستصد



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

أؼراضها وكذلن ل ُ حك التولٌع الى امود الشراء والبٌع ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات باسم الشركة 

برلم       25195418اض الشركة ولصالحها وضمن ا تارٌخ : ولصالحها وسحب أموال من أرصدة الشركة بشرط أن تكون ألؼر

6867 

دمحم ربٌع ابد العال سٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة واضو منتدب  ؼرض الشركة ولصالحها ول ً الحك فى تعٌٌن  -  159

وٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات وازل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ول ُ حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتح

األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ول ُ جمٌع الصالحٌات 

 لتصرٌؾ أامال 

لحك فً الرهن وااللتراض والمشاركة الشركة والتعامل بإسمها والتولٌع الى كافة العمود االبتدائٌة والنهائٌة بالبٌع والشراء ا ول ُ ا

برلم       25195418باسم الشركة فى تاسٌس شركات اخرى ول ً حك تفوٌض الؽٌر او ازل  فى كل أو بعض ماذكر ا تارٌخ : 

6867 

 3511برلم       25195421صابر رمضان سالم  دمحم سٌد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر اام  تم لبول استمالت  ا تارٌخ :  -  165

برلم       25195421مجدى ابدالعاطى فهمى ابدالعاطى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر اام  تم لبول استمالت  ا تارٌخ :  -  161

3511 

 3511برلم       25195421طارق  ابدالرؤؾ ٌونس دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر اام  تم لبول استمالت  ا تارٌخ :  -  162

 3511برلم       25195421احمد سالم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر اام  تم لبول استمالت  ا تارٌخ : دمحم السٌد  -  163

 3511برلم       25195421فتحى سٌد احمد ابدالسالم كشن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  تم لبول استمالت  ا تارٌخ :  -  164

 3511برلم       25195421ة  مدٌر اام  تم لبول استمالت  ا تارٌخ : صابر رمضان سالم  دمحم سٌد  ذات مسئولٌة محدود -  165

برلم       25195421مجدى ابدالعاطى فهمى ابدالعاطى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر اام  تم لبول استمالت  ا تارٌخ :  -  166

3511 

 3511برلم       25195421تمالت  ا تارٌخ : طارق  ابدالرؤؾ ٌونس دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر اام  تم لبول اس -  167

 3511برلم       25195421دمحم السٌد احمد سالم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر اام  تم لبول استمالت  ا تارٌخ :  -  168

 3511   برلم    25195421فتحى سٌد احمد ابدالسالم كشن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  تم لبول استمالت  ا تارٌخ :  -  169

ٌمثل المدٌرون الشرك  فً االلتها مع الؽٌر ولهم  -صابر رمضان سالم  دمحم سٌد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر اام   -  175

منفردٌن فً هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشرك  والتعامل بإسمها فٌما ادا ما احتفظ ب  صراح  فً امد الشرك  او المانون او 

 لجمعٌ  العام  .الئحت  التفٌذٌ  ل

وللسٌد / طارق ابدالرؤؾ ٌونس دمحم منفردا حك التعامل بإسم الشرك  وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌ  وؼٌر 

الحكومٌ  والمطاع العام ولطاع االامال والمطاع الخاص بكاف  اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

 3511برلم       25195421ٌكات وفتح ا تارٌخ : واٌداع والتولٌع الً الش

ٌمثل المدٌرون الشرك  فً االلتها مع الؽٌر ولهم  -مجدى ابدالعاطى فهمى ابدالعاطى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر اام   -  171

د الشرك  او المانون او منفردٌن فً هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشرك  والتعامل بإسمها فٌما ادا ما احتفظ ب  صراح  فً ام

 الئحت  التفٌذٌ  للجمعٌ  العام  .

وللسٌد / طارق ابدالرؤؾ ٌونس دمحم منفردا حك التعامل بإسم الشرك  وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌ  وؼٌر 

والمصارؾ من سحب  الحكومٌ  والمطاع العام ولطاع االامال والمطاع الخاص بكاف  اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون

 3511برلم       25195421واٌداع والتولٌع الً الشٌكات وفتح ا تارٌخ : 
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ٌمثل المدٌرون الشرك  فً االلتها مع الؽٌر ولهم  -طارق  ابدالرؤؾ ٌونس دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر اام   -  172

ها فٌما ادا ما احتفظ ب  صراح  فً امد الشرك  او المانون او منفردٌن فً هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشرك  والتعامل بإسم

 الئحت  التفٌذٌ  للجمعٌ  العام  .

وللسٌد / طارق ابدالرؤؾ ٌونس دمحم منفردا حك التعامل بإسم الشرك  وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌ  وؼٌر 

شكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب الحكومٌ  والمطاع العام ولطاع االامال والمطاع الخاص بكاف  ا

 3511برلم       25195421واٌداع والتولٌع الً الشٌكات وفتح ا تارٌخ : 

ٌمثل المدٌرون الشرك  فً االلتها مع الؽٌر ولهم منفردٌن فً هذا  -دمحم السٌد احمد سالم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر اام   -  173

طات الداره الشرك  والتعامل بإسمها فٌما ادا ما احتفظ ب  صراح  فً امد الشرك  او المانون او الئحت  التفٌذٌ  الصدد اوسع السل

 للجمعٌ  العام  .

وللسٌد / طارق ابدالرؤؾ ٌونس دمحم منفردا حك التعامل بإسم الشرك  وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌ  وؼٌر 

ع االامال والمطاع الخاص بكاف  اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب الحكومٌ  والمطاع العام ولطا

 3511برلم       25195421واٌداع والتولٌع الً الشٌكات وفتح ا تارٌخ : 

لهم منفردٌن ٌمثل المدٌرون الشرك  فً االلتها مع الؽٌر و -فتحى سٌد احمد ابدالسالم كشن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   -  174

فً هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشرك  والتعامل بإسمها فٌما ادا ما احتفظ ب  صراح  فً امد الشرك  او المانون او الئحت  

 التفٌذٌ  للجمعٌ  العام  .

  وؼٌر وللسٌد / طارق ابدالرؤؾ ٌونس دمحم منفردا حك التعامل بإسم الشرك  وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌ

الحكومٌ  والمطاع العام ولطاع االامال والمطاع الخاص بكاف  اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

 3511برلم       25195421واٌداع والتولٌع الً الشٌكات وفتح ا تارٌخ : 

سابات واالفراج ان رأس المال واستصدار صابر رمضان سالم  دمحم سٌد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر اام  وؼلك الح -  175

خطابات وشهادات الضمان وكاف  صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن بإسم الشرك  وضمن اؼراضها وكذلن الحك فً 

 التولٌع الً امود الشراء وااللتراض .

 وللسٌد / طارق ابدالرؤؾ ٌونس دمحم

 السٌد / فتحى سٌد احمد ابدالسالم 

 دى ابدالعاطى فهمى ابدالعاطى السٌد  / مج

مجتمعٌن فى التولٌع الى امود  الرهن والبٌع الصول الشرك  وممتلكاتها العمارٌ  واالراضً والسٌارات والمنموالت بإسم الشرك  

 3511برلم       25195421ولصالحها والحك فً تعٌٌن وازل مستخدمً ا تارٌخ : 

ات مسئولٌة محدودة  مدٌر اام  وؼلك الحسابات واالفراج ان رأس المال مجدى ابدالعاطى فهمى ابدالعاطى  ذ -  176

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكاف  صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن بإسم الشرك  وضمن اؼراضها وكذلن 

 الحك فً التولٌع الً امود الشراء وااللتراض .

 وللسٌد / طارق ابدالرؤؾ ٌونس دمحم

 فتحى سٌد احمد ابدالسالم  السٌد /

 السٌد  / مجدى ابدالعاطى فهمى ابدالعاطى 

مجتمعٌن فى التولٌع الى امود  الرهن والبٌع الصول الشرك  وممتلكاتها العمارٌ  واالراضً والسٌارات والمنموالت بإسم الشرك  

 3511برلم       25195421ولصالحها والحك فً تعٌٌن وازل مستخدمً ا تارٌخ : 
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طارق  ابدالرؤؾ ٌونس دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر اام  وؼلك الحسابات واالفراج ان رأس المال واستصدار  -  177

خطابات وشهادات الضمان وكاف  صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن بإسم الشرك  وضمن اؼراضها وكذلن الحك فً 

 التولٌع الً امود الشراء وااللتراض .

 طارق ابدالرؤؾ ٌونس دمحم وللسٌد /

 السٌد / فتحى سٌد احمد ابدالسالم 

 السٌد  / مجدى ابدالعاطى فهمى ابدالعاطى 

مجتمعٌن فى التولٌع الى امود  الرهن والبٌع الصول الشرك  وممتلكاتها العمارٌ  واالراضً والسٌارات والمنموالت بإسم الشرك  

 3511برلم       25195421رٌخ : ولصالحها والحك فً تعٌٌن وازل مستخدمً ا تا

دمحم السٌد احمد سالم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر اام  وؼلك الحسابات واالفراج ان رأس المال واستصدار خطابات  -  178

وشهادات الضمان وكاف  صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن بإسم الشرك  وضمن اؼراضها وكذلن الحك فً التولٌع 

 الشراء وااللتراض . الً امود

 وللسٌد / طارق ابدالرؤؾ ٌونس دمحم

 السٌد / فتحى سٌد احمد ابدالسالم 

 السٌد  / مجدى ابدالعاطى فهمى ابدالعاطى 

مجتمعٌن فى التولٌع الى امود  الرهن والبٌع الصول الشرك  وممتلكاتها العمارٌ  واالراضً والسٌارات والمنموالت بإسم الشرك  

 3511برلم       25195421ك فً تعٌٌن وازل مستخدمً ا تارٌخ : ولصالحها والح

فتحى سٌد احمد ابدالسالم كشن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وؼلك الحسابات واالفراج ان رأس المال واستصدار  -  179

وكذلن الحك فً  خطابات وشهادات الضمان وكاف  صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن بإسم الشرك  وضمن اؼراضها

 التولٌع الً امود الشراء وااللتراض .

 وللسٌد / طارق ابدالرؤؾ ٌونس دمحم

 السٌد / فتحى سٌد احمد ابدالسالم 

 السٌد  / مجدى ابدالعاطى فهمى ابدالعاطى 

موالت بإسم الشرك  مجتمعٌن فى التولٌع الى امود  الرهن والبٌع الصول الشرك  وممتلكاتها العمارٌ  واالراضً والسٌارات والمن

 3511برلم       25195421ولصالحها والحك فً تعٌٌن وازل مستخدمً ا تارٌخ : 

صابر رمضان سالم  دمحم سٌد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر اام  ووكالء الشرك  وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض  -  185

ٌ  والتجارٌ  وابرام كاف  العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كاف  السندات االذن

 3511برلم       25195421بمعامالت الشرك  بالنمد او باألجل وحك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر . ا تارٌخ : 

ك  وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك مجدى ابدالعاطى فهمى ابدالعاطى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر اام  ووكالء الشر -  181

لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كاف  السندات االذنٌ  والتجارٌ  وابرام كاف  العمود والمشارطات والصفمات التً 

برلم       25195421تتعلك بمعامالت الشرك  بالنمد او باألجل وحك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر . ا تارٌخ : 

3511 

طارق  ابدالرؤؾ ٌونس دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر اام  ووكالء الشرك  وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض  -  182

ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كاف  السندات االذنٌ  والتجارٌ  وابرام كاف  العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك 

 3511برلم       25195421  بالنمد او باألجل وحك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر . ا تارٌخ : بمعامالت الشرك
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دمحم السٌد احمد سالم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر اام  ووكالء الشرك  وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع المبالػ  -  183

االذنٌ  والتجارٌ  وابرام كاف  العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كاف  السندات

 3511برلم       25195421الشرك  بالنمد او باألجل وحك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر . ا تارٌخ : 

ك  وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع فتحى سٌد احمد ابدالسالم كشن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ووكالء الشر -  184

المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كاف  السندات االذنٌ  والتجارٌ  وابرام كاف  العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك 

 3511برلم       25195421بمعامالت الشرك  بالنمد او باألجل وحك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر . ا تارٌخ : 

هال  بدر الدٌن ابدالحمٌد نصر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسؤلٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  185

للشرٌن احمد دمحم جمع  دمحم ااصً ول  منفردا حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر 

العام ولطاع االامال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب  الحكومٌة والمطاع

واٌداع والتولٌع الى الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون 

 2536برلم       25195421فى التولٌع الً ا تارٌخ : والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن ل  الحك 

هال  بدر الدٌن ابدالحمٌد نصر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسؤلٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  186

لجهات الحكومٌة وؼٌر للشرٌن احمد دمحم جمع  دمحم ااصً ول  منفردا حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع ا

الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االامال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

واٌداع والتولٌع الى الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون 

 2536برلم       25195421م الشركة وضمن اؼراضها وكذلن ل  الحك فى التولٌع الً ا تارٌخ : والمصارؾ وكل ذلن باس

احمد دمحم جمع  دمحم ااصً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسؤلٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  187

الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر  للشرٌن احمد دمحم جمع  دمحم ااصً ول  منفردا حك التعامل باسم

الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االامال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

ل مع البنون واٌداع والتولٌع الى الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعام

 2536برلم       25195421والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن ل  الحك فى التولٌع الً ا تارٌخ : 

احمد دمحم جمع  دمحم ااصً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسؤلٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  188

ااصً ول  منفردا حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر  للشرٌن احمد دمحم جمع  دمحم

الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االامال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون  واٌداع والتولٌع الى الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات

 2536برلم       25195421والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن ل  الحك فى التولٌع الً ا تارٌخ : 

للشرٌن سلوي امام فرج دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسؤلٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  189

احمد دمحم جمع  دمحم ااصً ول  منفردا حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

والمطاع العام ولطاع االامال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع 

ك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن الى الشٌكات وفتح وؼل

 2536برلم       25195421باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن ل  الحك فى التولٌع الً ا تارٌخ : 

سؤلٌة أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن سلوي امام فرج دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والم -  195

احمد دمحم جمع  دمحم ااصً ول  منفردا حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

تولٌع والمطاع العام ولطاع االامال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وال

الى الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن 

 2536برلم       25195421باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن ل  الحك فى التولٌع الً ا تارٌخ : 

خارج  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسؤلٌة أمام الجهات فرٌد ابدالمنعم رمضان الخولً  شركة تضامن  شرٌن مت -  191

الرسمٌة للشرٌن احمد دمحم جمع  دمحم ااصً ول  منفردا حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة 

ع البنون والمصارؾ من سحب وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االامال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌ

واٌداع والتولٌع الى الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون 

 2536برلم       25195421والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن ل  الحك فى التولٌع الً ا تارٌخ : 
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م رمضان الخولً  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسؤلٌة أمام الجهات فرٌد ابدالمنع -  192

الرسمٌة للشرٌن احمد دمحم جمع  دمحم ااصً ول  منفردا حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة 

بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب  وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االامال والمطاع الخاص

واٌداع والتولٌع الى الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون 

 2536برلم       25195421والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن ل  الحك فى التولٌع الً ا تارٌخ : 

هال  بدر الدٌن ابدالحمٌد نصر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  امود الشراء وبٌع السٌارات والمنموالت باسم الشركة  -  193

ولصالحها ول  الحك فى تعٌٌن وازل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ول  حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع 

فة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كا

او باالجل ول  حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. وللشرٌن المتضامن السٌد/ احمد دمحم جمع  ااصً منفردا  فمط 

 2536برلم       25195421ن والبٌع الصول ا تارٌخ : الحك فً التولٌع الً امود االلتراض والره

هال  بدر الدٌن ابدالحمٌد نصر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  امود الشراء وبٌع السٌارات والمنموالت باسم الشركة  -  194

مبالػ وتولٌع ولصالحها ول  الحك فى تعٌٌن وازل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ول  حك لبض ودفع ال

وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد 

او باالجل ول  حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. وللشرٌن المتضامن السٌد/ احمد دمحم جمع  ااصً منفردا  فمط 

 2536برلم       25195421فً التولٌع الً امود االلتراض والرهن والبٌع الصول ا تارٌخ : الحك 

احمد دمحم جمع  دمحم ااصً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  امود الشراء وبٌع السٌارات والمنموالت باسم الشركة  -  195

تهم واجورهم ول  حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع ولصالحها ول  الحك فى تعٌٌن وازل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتبا

وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد 

 جمع  ااصً منفردا  فمط او باالجل ول  حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. وللشرٌن المتضامن السٌد/ احمد دمحم

 2536برلم       25195421الحك فً التولٌع الً امود االلتراض والرهن والبٌع الصول ا تارٌخ : 

احمد دمحم جمع  دمحم ااصً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  امود الشراء وبٌع السٌارات والمنموالت باسم الشركة  -  196

دمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ول  حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع ولصالحها ول  الحك فى تعٌٌن وازل مستخ

وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد 

للشرٌن المتضامن السٌد/ احمد دمحم جمع  ااصً منفردا  فمط او باالجل ول  حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. و

 2536برلم       25195421الحك فً التولٌع الً امود االلتراض والرهن والبٌع الصول ا تارٌخ : 

 سلوي امام فرج دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  امود الشراء وبٌع السٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها ول  -  197

الحك فى تعٌٌن وازل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ول  حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع 

وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ول  

ر فى كل او بعض ما ذكر. وللشرٌن المتضامن السٌد/ احمد دمحم جمع  ااصً منفردا  فمط الحك فً حك توكٌل او تفوٌض الؽٌ

 2536برلم       25195421التولٌع الً امود االلتراض والرهن والبٌع الصول ا تارٌخ : 

باسم الشركة ولصالحها ول  سلوي امام فرج دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  امود الشراء وبٌع السٌارات والمنموالت  -  198

الحك فى تعٌٌن وازل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ول  حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع 

  وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ول

حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. وللشرٌن المتضامن السٌد/ احمد دمحم جمع  ااصً منفردا  فمط الحك فً 

 2536برلم       25195421التولٌع الً امود االلتراض والرهن والبٌع الصول ا تارٌخ : 

الشراء وبٌع السٌارات والمنموالت باسم الشركة  فرٌد ابدالمنعم رمضان الخولً  شركة تضامن  شرٌن متخارج  امود -  199

ولصالحها ول  الحك فى تعٌٌن وازل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ول  حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع 

عامالت الشركة بالنمد وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بم

او باالجل ول  حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. وللشرٌن المتضامن السٌد/ احمد دمحم جمع  ااصً منفردا  فمط 

 2536برلم       25195421الحك فً التولٌع الً امود االلتراض والرهن والبٌع الصول ا تارٌخ : 
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لً  شركة تضامن  شرٌن متخارج  امود الشراء وبٌع السٌارات والمنموالت باسم الشركة فرٌد ابدالمنعم رمضان الخو -  255

ولصالحها ول  الحك فى تعٌٌن وازل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ول  حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع 

والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود 

او باالجل ول  حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. وللشرٌن المتضامن السٌد/ احمد دمحم جمع  ااصً منفردا  فمط 

 2536برلم       25195421الحك فً التولٌع الً امود االلتراض والرهن والبٌع الصول ا تارٌخ : 

هال  بدر الدٌن ابدالحمٌد نصر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً وكل ذلن باسم  -  251

 2536برلم       25195421الشركة ولصالحها ا تارٌخ : 

اضً وكل ذلن باسم هال  بدر الدٌن ابدالحمٌد نصر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالر -  252

 2536برلم       25195421الشركة ولصالحها ا تارٌخ : 

احمد دمحم جمع  دمحم ااصً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً وكل ذلن باسم الشركة  -  253

 2536برلم       25195421ولصالحها ا تارٌخ : 

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً وكل ذلن باسم الشركة  احمد دمحم جمع  دمحم ااصً  -  254

 2536برلم       25195421ولصالحها ا تارٌخ : 

سلوي امام فرج دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً وكل ذلن باسم الشركة  -  255

 2536برلم       25195421ولصالحها ا تارٌخ : 

سلوي امام فرج دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً وكل ذلن باسم الشركة  -  256

 2536برلم       25195421ولصالحها ا تارٌخ : 

ٌة واالراضً وكل ذلن باسم فرٌد ابدالمنعم رمضان الخولً  شركة تضامن  شرٌن متخارج  الشركة وممتلكاتها العمار -  257

 2536برلم       25195421الشركة ولصالحها ا تارٌخ : 

فرٌد ابدالمنعم رمضان الخولً  شركة تضامن  شرٌن متخارج  الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً وكل ذلن باسم  -  258

 2536برلم       25195421الشركة ولصالحها ا تارٌخ : 

االكرمً  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر اام  ٌمثل المدٌرون الشركة فى االلتها مع الؽٌر ولهم منفردٌن فى  هٌثم ابدالرحمن -  259

هذا الصدد اوسع السلطات الدارة  الشركة والتعامل  باسمها  فٌما  ادا ما احتفظ  بة صراحة امد الشركة او المانون  او الئحتة 

 التنفٌذٌة للجمعٌة  العامة.

ابد الرحمن االكرمى  منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر  وللسٌد / هٌثم 

الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االامال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذللن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

 433برلم       25195421واٌداع وفتح حسابات واستصدار ا تارٌخ : 

حسام السٌد محرم موسى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر اام  ٌمثل المدٌرون الشركة فى االلتها مع الؽٌر ولهم منفردٌن فى  -  215

هذا الصدد اوسع السلطات الدارة  الشركة والتعامل  باسمها  فٌما  ادا ما احتفظ  بة صراحة امد الشركة او المانون  او الئحتة 

 ٌذٌة للجمعٌة  العامة.التنف

وللسٌد / هٌثم  ابد الرحمن االكرمى  منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر 

الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االامال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذللن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

 433برلم       25195421فتح حسابات واستصدار ا تارٌخ : واٌداع و

مٌساء رشٌد نوح  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركة فى االلتها مع الؽٌر ولهم منفردٌن فى هذا الصدد  -  211

و المانون  او الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة  اوسع السلطات الدارة  الشركة والتعامل  باسمها  فٌما  ادا ما احتفظ  بة صراحة امد الشركة ا

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

وللسٌد / هٌثم  ابد الرحمن االكرمى  منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر 

ن والمصارؾ من سحب الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االامال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذللن التعامل مع جمٌع البنو

 433برلم       25195421واٌداع وفتح حسابات واستصدار ا تارٌخ : 

هٌثم ابدالرحمن االكرمً  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر اام  خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافة  -  212

ا وكذلن  لة حك التولٌع الى امود الشركات و صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة  وضمن اؼراضه

البٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركة ومصلحتها ولة الحك فى تعٌٌن 

    25195421 وازل مستخدمى ووكالء الشركة بالنمد او باالجل ولة حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ا تارٌخ :

 433برلم   

حسام السٌد محرم موسى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر اام  خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافة  -  213

صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة  وضمن اؼراضها وكذلن  لة حك التولٌع الى امود الشركات و 

صول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركة ومصلحتها ولة الحك فى تعٌٌن البٌع والرهن ال

    25195421وازل مستخدمى ووكالء الشركة بالنمد او باالجل ولة حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ا تارٌخ : 

 433برلم   

ة محدودة  مدٌر  خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافة صور التعامل مٌساء رشٌد نوح  ذات مسئولٌ -  214

مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة  وضمن اؼراضها وكذلن  لة حك التولٌع الى امود الشركات و البٌع والرهن 

كة ومصلحتها ولة الحك فى تعٌٌن وازل مستخدمى الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشر

 433برلم       25195421ووكالء الشركة بالنمد او باالجل ولة حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ا تارٌخ : 

برلم       25195421هال  بدر الدٌن ابدالحمٌد نصر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشرك  ا تارٌخ :  -  215

2536 

برلم       25195421هال  بدر الدٌن ابدالحمٌد نصر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشرك  ا تارٌخ :  -  216

2536 

برلم       25195421احمد دمحم جمع  دمحم ااصً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشرك  ا تارٌخ :  -  217

2536 

برلم       25195421دمحم جمع  دمحم ااصً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشرك  ا تارٌخ : احمد  -  218

2536 

 2536برلم       25195421سلوي امام فرج دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشرك  ا تارٌخ :  -  219

 2536برلم       25195421تم خروجها من الشرك  ا تارٌخ :   سلوي امام فرج دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن -  225

برلم       25195421فرٌد ابدالمنعم رمضان الخولً  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تم خروجها من الشرك  ا تارٌخ :  -  221

2536 

برلم       25195421رٌخ : فرٌد ابدالمنعم رمضان الخولً  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تم خروجها من الشرك  ا تا -  222

2536 

برلم       25195421هال  بدر الدٌن ابدالحمٌد نصر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة ا تارٌخ :  -  223

2536 

 برلم      25195421هال  بدر الدٌن ابدالحمٌد نصر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة ا تارٌخ :  -  224

2536 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25195421احمد دمحم جمع  دمحم ااصً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة ا تارٌخ :  -  225

2536 

برلم       25195421احمد دمحم جمع  دمحم ااصً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة ا تارٌخ :  -  226

2536 

 2536برلم       25195421شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة ا تارٌخ :  سلوي امام فرج دمحم  -  227

 2536برلم       25195421سلوي امام فرج دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة ا تارٌخ :  -  228

برلم       25195421من الشركة ا تارٌخ :  فرٌد ابدالمنعم رمضان الخولً  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تم خروجها -  229

2536 

برلم       25195421فرٌد ابدالمنعم رمضان الخولً  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تم خروجها من الشركة ا تارٌخ :  -  235

2536 

االدارة  شركة مساهمة  اضو منتدب  بنفس الصالحٌات السابمة الممنوحة لرئٌس مجلس  DO CHAN KIMدو شان كٌم -  231

 2255برلم       25195422ولكل اضو مجلس ادارة ا تارٌخ : 

شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بنفس الصالحٌات السابمة الممنوحة لرئٌس مجلس   JIHYOUK KIMجً هٌون كٌم  -  232

 2255برلم       25195422االدارة ولكل اضو مجلس ادارة ا تارٌخ : 

شركة مساهمة  اضو مجلس ادارة  بنفس الصالحٌات السابمة الممنوحة لرئٌس مجلس   WONGYU KIMوونج ٌوكٌم  -  233

 2255برلم       25195422االدارة ولكل اضو مجلس ادارة ا تارٌخ : 

شركة مساهمة  اضو مجلس ادارة  بنفس الصالحٌات السابمة الممنوحة   MOON YONG SUNGمون ٌونج سونج  -  234

 2255برلم       25195422لكل اضو مجلس ادارة ا تارٌخ : لرئٌس مجلس االدارة و

شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة واضو منتدب  بنفس الصالحٌات السابمة   yeong mun hanٌونج مون هان  -  235

 2557برلم       25195422الممنوحة لرئٌس مجلس االدارة ولكل اضو مجلس ادارة ا تارٌخ : 

شركة مساهمة  اضو مجلس ادارة  بنفس الصالحٌات السابمة الممنوحة لرئٌس مجلس   JIN WOOK KIMجٌن وون كٌم   -  236

 2557برلم       25195422االدارة ولكل اضو مجلس ادارة ا تارٌخ : 

شركة مساهمة  اضو مجلس ادارة  بنفس الصالحٌات السابمة الممنوحة لرئٌس   SANG KEE CHOIسانج كً شوي  -  237

 2557برلم       25195422ارة ولكل اضو مجلس ادارة ا تارٌخ : مجلس االد

شركة مساهمة  اضو مجلس ادارة  بنفس الصالحٌات السابمة الممنوحة لرئٌس مجلس   GUN CHAN KIMجن شان كٌم -  238

 2557برلم       25195422االدارة ولكل اضو مجلس ادارة ا تارٌخ : 

شركة مساهمة  اضو مجلس ادارة  بنفس الصالحٌات السابمة الممنوحة لرئٌس   YUN DONG KIMٌونج دونج كٌم  -  239

 2557برلم       25195422مجلس االدارة ولكل اضو مجلس ادارة ا تارٌخ : 

شركة مساهمة  اضو مجلس ادارة  بنفس الصالحٌات السابمة الممنوحة لرئٌس   BYEOG GEOL KANGبٌونج جول كانج  -  245

 2557برلم       25195422لكل اضو مجلس ادارة ا تارٌخ : مجلس االدارة و

هب  هللا دمحم احمد دمحم حسن ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرٌن الشرك  فً االلتها مع الؽٌر ولهما  -  241

احتفظ ب  صراح  امد الشرك  او  مجتمعٌن او منفردٌن فً هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشرك  والتعامل باسمها فٌما ادا ما

اهٌم المانون او الئحت  التنفٌذٌ  للجمعٌ  العام   وللسٌد / احمد ابدهللا ابوالفتوح ابدهللا والسٌده / هب  هللا دمحم احمد دمحم حسن ابر

مٌ  والمطاع العام مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التعامل باسم الشرك  وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌ  وؼٌر الحكو

 6763برلم       25195422ولطاع االامال والمطاع الخاص بكاف  اشكالهم وكذلن ا تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

هب  هللا دمحم احمد دمحم حسن ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  التعامل مع جمٌع البنون  والمصارؾ من سحب واٌداع  -  242

ار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكاف  صور التعامل مع جمٌع والتولٌع الً الشٌكات وفتح حسابات واستصد

البنون والمصارؾ وكذلن لهما حك التولٌع الً امود الشراء والبٌع والرهن الصول الشرك  وممتلكاتها العمارٌ  واالراضً 

ري ومصلح  الضرائب ولهما الحك فً تعٌٌن والسٌارات ولهما حك التولٌع امام مصلح  الشهر العماري والتعامل مع السجل التجا

 6763برلم       25195422وازل مستخدمً ووكالء الشرك  وتحدٌد مرتباتهم و اجورهم ولهما حك لبض ودفع ا تارٌخ : 

ات االذنٌ  هب  هللا دمحم احمد دمحم حسن ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كاف  السند -  243

والتجارٌ  وابرام كاف  العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشرك  بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل او تفوٌض 

 6763برلم       25195422الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر . ا تارٌخ : 

 426برلم       25195424ن الشركة ا تارٌخ : دمحم دمحم هشام سعودى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر اام  خروج م -  244

شركة مساهمة  تحمٌل  تحدٌد اختصاصات الشركة لتكون لرئٌس مجلس االدارة / اٌهاب احمد محمود اسكر والعضو   5 -  245

و وكالء الحك فً التولٌع الً معامالت الشركة وتعهداتها وتعٌٌن مدٌرٌن أ -1المنتدب / دمحم الحسٌنً المحالوي طبما لالتً 

مفوضٌن والحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع 

األامال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع الً الشٌكات وفتح الحسابات وإصدار 

 6239برلم       25195428وكافة صور ا تارٌخ :  الخطابات وشهادات الضمان

شركة مساهمة  تحمٌل  التعامل مع جمٌع البنون وفتح االاتمادات المستندٌة وإجراء كافة املٌات السحب واإلٌداع   5 -  246

لس اإلدارة واإلفراج ان رأس مال الشركة المودع بالبنن الخاص بالشركة وكل ذلن باسم الشركة وضمن أؼراضها ) لرئٌس مج

 وللعضو المنتدب مجتمعٌن أو منفردٌن ( 

الحك فً التولٌع الً امود الشراء والبٌع ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واألراضً ول  حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع -ب

تتعلك ببٌع أو ا تارٌخ : وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً 

 6239برلم       25195428

 

شركة مساهمة  تحمٌل  شراء أصول الشركة بالنمد أو اآلجل ) لرئٌس مجلس اإلدارة وللعضو المنتدب مجتمعٌن ( ولهم   5 -  247

 حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر.

وضمن أؼراضها وٌكون من اختصاصات العضو المنتدب / دمحم دمحم الحك فً االلتراض من البنون باسم ولصالح الشركة -ج

 الحسٌنً المحالوي .

الحك فً شراء أو بٌع السٌارات التً تخص الشركة والتً تساهم فً توسٌع نشاطها وكذلن الحك فً تجدٌد الرخص الخاصة بها -د

الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ٌكون ألي من السٌد رئٌس مجلس اإلدارة أو العضو المنتدب وٌكون ألي منهم 

 6239برلم       25195428ذكر . ا تارٌخ : 

برلم       25195435امرو دمحم كمال احمد السٌد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  بدال من اٌهاب دمحم سعد دمحم ا تارٌخ :  -  248

2564 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ـــــــــــ  ـــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 367برلم       25195458ا تارٌخ :  915  2522/4/7الرحاب للشكمانات لصاحبها اٌهاب السٌد سلٌمان دمحم  ساري حتً  -  1

برلم       25195411ا تارٌخ :  952  2524/4/7العربٌة لتكنولوجٌا المٌاه لصاحبها احمد احمد الشربٌنى بازٌد  ساري حتً  -  2

371 

ا تارٌخ :  1558  2524/3/29افرو اٌجٌبت للصنااات الهندسٌة لصاحبتها سمٌرة المس ٌعموب اوض توما  ساري حتً  -  3

 357  برلم     25195417

 381برلم       25195417ا تارٌخ :  1511  2524/4/15الجنى تكس لصاحبها ابدالحمٌد صابر ابده ابراهٌم  ساري حتً  -  4

برلم       25195421ا تارٌخ :  1539  2523/5/13االمل للمالبس الجاهزة لصاحبتها سارة زكً مجاور دمحم  ساري حتً  -  5

27 

ا تارٌخ :  1563  2523/11/17ً والكٌماوٌات لصاحبتها رٌنٌ  راؼب ٌوسؾ المنصوري  ساري حتً االتحاد للطالء الكهرب -  6

 1591برلم       25195423

    25195428ا تارٌخ :  1596  2524/4/21صٌدلٌة الدكتورة اٌناس لصاحبنها اٌناس محسن امٌن فهمً دمحم  ساري حتً  -  7

 1945برلم   

  ــــــــــــــــــــــ   

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       25195452ا تارٌخ :  871  2523/11/23مكة والمدٌنة اللحاق العمالة المصرٌة بالخارج )ش.ذ.م.م(  ساري حتً  -  1

219 

 395برلم       25195454ا تارٌخ :  891  2524/5/3( ) ش.م.م (  ساري حتً  BRIGHTبراٌت للصنااات االنشائٌة )  -  2

 6789برلم       25195415ا تارٌخ :  723  2523/52/56الشركة الدولٌة المتحدة لالستٌراد والتصدٌر  ٌجدد الً  -  3

 343برلم       25195415ا تارٌخ :  941  2524/3/16نور الدٌن جمال وشرٌك   ساري حتً  -  4

 343برلم       25195415ا تارٌخ :  941  2524/3/16نور الدٌن جمال وشركائ   ساري حتً  -  5

 365برلم       25195411ا تارٌخ :  947  2524/3/31رٌبان للتعبئة والتؽلٌؾ الصنااى ) ش.م.م (  ساري حتً  -  6

 355برلم       25195416ا تارٌخ :  1554  2524/4/7خالد دمحم الرز وشرٌكٌ   ساري حتً  -  7
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 355برلم       25195416ا تارٌخ :  1554  2524/4/7ٌكت   ساري حتً اٌمن انور الزٌات وشر -  8

 283برلم       25195416ا تارٌخ :  993  2524/1/19ٌاسر دمحم الى احمد وشرٌك   ساري حتً  -  9

 96برلم       25195421ا تارٌخ :  1538  2523/7/23المنشأت الذكٌة للتجارة والمماوالت  ساري حتً  -  15

 172برلم       25195422ا تارٌخ :  1565  2523/15/8رموز للصنااة والتجارة )ش.ذ.م.م(  ساري حتً  -  11

 87برلم       25195423ا تارٌخ :  1568  2523/7/13بالمز للصنااات الؽذائٌة  ساري حتً  -  12

    25195423ا تارٌخ :  1566  2523/9/25دمحم اسمااٌل ابدرب  وشرٌك  اشرؾ دمحم اسمااٌل ابدرب   ساري حتً  -  13

 156برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 دمحم السٌد الدٌب وشرٌك   تم وضع الشركة تحت التصفٌة وتعٌٌن السٌد / السٌد دمحم دمحم السٌد الدٌب مصفً لانونً السٌد دمحم -  1

 3727برلم       25195411ا تارٌخ :  2519/4/11للشركة الً ان تكون مدة التصفٌة خالل اام من تارٌخ

صفٌة وتعٌٌن السٌد / احمد دمحم ؼانم ابدالخالك مصفً لانونً ولٌد بن حمدان بن اٌد وشرٌكٌ   م وضع الشركة تحت الت -  2

 5391برلم       25195416ا تارٌخ :  2519/4/16للشركة الً ان تكون مدة التصفٌة خالل اام من تارٌخ

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 


