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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،  333333.333عى لصاحبها : ابراهٌم عبدالموى صمر على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  البنٌان لالستثمار العمارى و الزرا -  1

 عن االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر 13361برلم  23133123لٌد فى 

 2332لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

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

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -حى اول النوبارٌه  366عمار رلم  1لمباشرة نشاطها ، بجهة : : شمة رلم 

،  333333.333، تاجر فرد ، رأس ماله ،   البنٌان لالستثمار العمارى و الزراعى لصاحبها : ابراهٌم عبدالموى صمر على  -  2

 -عن النشاط : 13361برلم  23133123لٌد فى 

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

 سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار

 2332لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331سنة ل 353. رئٌس الوزراء رلم 

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

 الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة

 -حى اول النوبارٌه  366عمار رلم  1ة فى ، بجهة : : شمة رلم ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌث

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده 

، لٌد فى  133333.333مرعى لالستصالح و تعمٌر االراضً لصاحبها : حمدان دمحم دمحم مرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 التراخٌص الالزمة عن السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة 13251برلم  23133133

 -رشٌد  -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : شارع عبد السالم عارؾ امام الوحدة البٌطرٌة 

، لٌد فى  133333.333مرعى لالستصالح و تعمٌر االراضً لصاحبها : حمدان دمحم دمحم مرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 -عن النشاط : 13251برلم  23133133

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

 الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة

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

 2332لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353رئٌس الوزراء رلم  . فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار

 التورٌدات الزراعٌة

تلتزم المنشؤة إفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار ، بجهة : شارع عبد السالم عارؾ امام 

 -رشٌد  -الوحدة البٌطرٌة 

، لٌد فى  133333.333عمٌر االراضً لصاحبها : حمدان دمحم دمحم مرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مرعى لالستصالح و ت -  5

 عن والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً 13251برلم  23133133

ته التنفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون والئح 2311لسنة  12التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الواردهبه وبالئحته التنفٌذٌة.

والئحته التنفٌذٌة لبل  2311لسنة  12تتعهد المنشؤة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 جاالت.النشاط الخارج عن تلن الم

 -رشٌد  -مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : شارع عبد السالم عارؾ امام الوحدة البٌطرٌة 

، لٌد  133333.333العجاٌبى لالستثمار العماري و الزراعً لصاحبها : مٌنا ناصر لبٌب سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 -نشاط :عن ال 13231برلم  23133131فى 

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

 سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار

 2332لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353. رئٌس الوزراء رلم 

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

 الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة

مدٌنه  -تجارى الحى السكنى  1لطعة  115ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى ، بجهة : 

 -النوبارٌه الجدٌده 

، لٌد  133333.333العجاٌبى لالستثمار العماري و الزراعً لصاحبها : مٌنا ناصر لبٌب سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 عن االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر 13231برلم  23133131فى 

 2332لسنة  356هورٌة رلم ولرار رئٌس الجم 2331لسنة  353. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 المماوالت العمومٌة تلتزم المنشؤه إفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً

 حالة عدم إلتزام الشركة بهذا

والئحته التنفٌذة ، مع عدم تمتع  2311نة لس 12الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -تجارى الحى السكنى  1لطعة  115إلٌه ، بجهة : 

، لٌد  133333.333العجاٌبى لالستثمار العماري و الزراعً لصاحبها : مٌنا ناصر لبٌب سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 عن بالضمانات والحوافز الواردهبه وبالئحته التنفٌذٌة. 13231برلم  23133131فى 

والئحته التنفٌذٌة لبل  2311لسنة  12تتعهد المنشؤه بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -تجارى الحى السكنى  1لطعة  115لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

برلم  23133131، لٌد فى  53333.333ٌوناٌتد باٌب لصاحبها : عباس سلطان حمد عبدالفضٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 -عن النشاط : 13232

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع البالستٌن

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

 -برج العرب الجدٌده  -الحً السكنً الثامن  -الدور الرابع  34عمارة  11لمباشرة نشاطها . ، بجهة : شمة 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 23133113، لٌد فى  23333.333مخبز الشروق لصاحبها : عوض دمحم بسٌونى شعتون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 -عن النشاط : 13263برلم 

 الامة وتشؽٌل مخبز افرنجى نصؾ آلى .

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

 -كفر الدوار  -السعرانٌه  -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : ش بورسعٌد برج الشروق 

برلم  23133124، لٌد فى  533333.333لصاحبها : اسامة بكٌر ربٌع دمحم اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،    Beeبى -  11

 -عن النشاط : 13333

 ئٌة.الامة وتشؽٌل مصنع لتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذا

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

 -العامرٌه  -بجوار كافٌه زورو  21لمباشرة نشاطها . ، بجهة : الكٌلو 

برلم  23133132ٌد فى ، ل 533333.333جورى مودا لصاحبها : حمد جمعه عبد هلل حمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 -عن النشاط : 13211

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االحذٌة

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

 -الدخٌله -شارع البٌطاش الرئٌسى  -الول الدور ا 16لمباشرة نشاطها . ، بجهة : عمار رلم 

، لٌد فى  133333.333العتر للمنتجات البالستٌكٌة لصاحبها : دمحم السٌد محمود محمود العتر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 -عن النشاط : 13243برلم  23133131

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة.

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

 -برج العرب  -المنطمة الصناعٌة الثانٌة  11بلون  5لمباشرة نشاطها . ، بجهة : لطعة 

رأس ماله ،  االسكندرٌة للصناعات الكٌماوٌة الوسٌطة والبوٌات لصاحبها : عزت بخٌت دمحم خلٌفه  ، تاجر فرد ،  -  14

 -عن النشاط : 13333برلم  23133122، لٌد فى  133333.333

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الكٌماوٌات الوسٌطة والبوٌات.

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

 -سٌدى جابر  - 1المطن عمارة أ شارع ابراج  1لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

االمٌر لصناعة و تعبئة المخلالت و الزٌتون لصاحبها : امٌر نصر عبدالؽنى على الخشاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 -عن النشاط : 13233برلم  23133131، لٌد فى  53333.333

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع و تعبئة المخلالت و الزٌتون

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

 -سٌدى جابر  -ش مطار النزهة خلؾ مطابع محرم 33لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لٌد فى  ، 5333.333الصفوة للمفروشات لصاحبها : عماد الدٌن متولى احمد عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 -عن النشاط : 13262برلم  23133133

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع النسٌج وااللمشه )عدا االلٌاؾ الصناعٌة(

 تورٌد المفروشات و الٌونٌفورم

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

 الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً

والئحته التنفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون  2311لسنة  12التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز

 الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة.

 -المنتزه  -السٌوؾ  -دٌثة امام سباهى الح 4ش  21تتعهد ، بجهة : 

، لٌد فى  3333333.333لصاحبها : ودٌع دانٌال ودٌع تادرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Italco - Veroفٌرو  -اٌتالكو  -  11

 -عن النشاط : 13326برلم  23133122

الخضروات المجمدة  –الدواجن  –جمدة اللحوم الم -الزٌت  –السمنة –الامة و تشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌة من )الصلصة -

 المشروبات –العصائر  –الحبوب  –

 فٌما عدا الكحولٌة (

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

 -سٌدى جابر  -سموحة  -لسطنطٌن محمود بى  16لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

، لٌد فى  5333.333الصفوة للمفروشات لصاحبها : عماد الدٌن متولى احمد عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 2311لسنة  12عن الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم  13262برلم  23133133

 جاالت.والئحته التنفٌذٌة لبل النشاط الخارج عن تلن الم

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

 -المنتزه  -السٌوؾ  -امام سباهى الحدٌثة  4ش  21لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

، لٌد فى  333333.333،   لصاحبها : هانى دمحم عبده عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله My Careماى كٌر -  13

 -عن النشاط : 13242برلم  23133132

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مستحضرات تجمٌل و االدوٌة و المكمالت الؽذائٌة

 تصنٌع مستحضرات التجمٌل و االدوٌة و المكمالت الؽذائٌة لدى الؽٌر.

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

 الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً

والئحته التنفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون  2311لسنة  12التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 -الرمل  -لوران  -ن عثمان ش دمحم ب 1اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات ، بجهة : 

، لٌد فى  333333.333لصاحبها : هانى دمحم عبده عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   My Careماى كٌر -  23

 عن والحوافز 13242برلم  23133132

 الواردهبه وبالئحته التنفٌذٌة.



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

والئحته التنفٌذٌة لبل  2311لسنة  12االستثمار رلم تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

 -الرمل  -لوران  -ش دمحم بن عثمان  1لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

، لٌد فى  533333.333مات البترولٌة لصاحبها : طارق دمحم الدسولى الدٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  المهندس للخد -  21

 -عن النشاط : 13223برلم  23133111

 تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وتشمل :

 صٌانة آبار البترول وتنشٌطها -

 بترولٌةصٌانة معدات الحفر والمضخات ال - -

 حفر آبار المٌاه واآلبار ؼٌر العمٌمة الالزمة ألؼراض البترول . -

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة -

 معالجة األسطح من الترسٌبات -

 الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب األنتاج -

 الخدمات المتعلمة باالستكشاؾ البترولً -

 عامة.المماوالت ال

 التورٌدات العمومٌة.

 -رشٌد  -مٌدان حى السالم -تلتزم المنشؤة بإفراد ، بجهة : رشٌد -

، لٌد فى  533333.333المهندس للخدمات البترولٌة لصاحبها : طارق دمحم الدسولى الدٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

نشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عن حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لأل 13223برلم  23133111

 عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً

والئحته التنفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون  2311لسنة  12التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 فزاإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوا

 الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة.

والئحته التنفٌذٌة لبل  2311لسنة  12تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 -رشٌد  -مٌدان حى السالم -النشاط الخارج ، بجهة : رشٌد 

، لٌد فى  533333.333لدسولى الدٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  المهندس للخدمات البترولٌة لصاحبها : طارق دمحم ا -  23

 عن عن تلن المجاالت. 13223برلم  23133111

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

 -رشٌد  -مٌدان حى السالم -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : رشٌد 

برلم  23133132، لٌد فى  12333.333المصرى لصاحبها : عبدالجواد هنداوى عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 -عن النشاط : 13251

 تجاره الجمله والتجزئه للمواد الؽذائٌة فً المناطك النائٌة و المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة.



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 التورٌدات العمومٌة

ات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام تلتزم الشركة إفراد حساب

 الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً

والئحته التنفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون  2311لسنة  12التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 المشار إلٌه بالضمانات والحوافز اإلستثمار

 -برج العرب الجدٌدة  -المنطمة الثالثة  -الحى الثالث  13الواردهبه وبالئحته ، بجهة : عمارة 

برلم  23133132، لٌد فى  12333.333المصرى لصاحبها : عبدالجواد هنداوى عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 عن التنفٌذٌة. 13251

والئحته التنفٌذٌة لبل  2311لسنة  12الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم تتعهد 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

 -برج العرب الجدٌدة  -المنطمة الثالثة  -الحى الثالث  13جهة : عمارة لمباشرة نشاطها ، ب

، لٌد فى  333333.333لصاحبها : اٌمان معوض دمحم زٌتون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   M M Textileام ام تكستاٌل -  26

 -عن النشاط : 13232برلم  23133115

 صناعٌة(الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع النسٌج )عدا االلٌاؾ ال

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

 -سٌدى جابر  -ش لنال المحمودٌة  445( بالعمار رلم  33لمباشرة نشاطها . ، بجهة : مبنى رلم ) 

 23133132، لٌد فى  333333.333د ، رأس ماله ،  مخبز األخوه لصاحبها : فوزى اسماعٌل عٌسى ؼنٌم  ، تاجر فر -  21

 -عن النشاط : 13213برلم 

 الامة و تشؽٌل مخبز بلدى

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

 -شبرا خٌت  -لمباشرة نشاطها ، بجهة : محلة لٌس 

برلم  23133132، لٌد فى  133333.333بها : معتز مصطفى دمحم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ملٌحه    لصاح -  22

 -عن النشاط : 13216

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

 ٌاضٌةكانت خدمٌه او ترفٌهٌة او ر

او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌالت والشمك واالجنحة 

 الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثالثة نجوم

 للمشروع واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه منها على نصؾ اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه

 -سٌدى جابر  -الامة و تشؽٌل و ادارة ، بجهة : طرٌك اسكندرٌة الزراعى بجوار مبنى المحافظة 

برلم  23133132، لٌد فى  133333.333ملٌحه    لصاحبها : معتز مصطفى دمحم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 ع المشروبات)عدا الكحولٌة(و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت و التٌن اواىعن المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنوا 13216



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مع االلتزام بافراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام 

 المنشاة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً

والئحته التنفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون  2311لسنة  12انون اإلستثمار رلم التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بم

 اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز

 الواردهبه وبالئحته التنفٌذٌة.

 -سٌدى جابر  -و ، بجهة : طرٌك اسكندرٌة الزراعى بجوار مبنى المحافظة 

برلم  23133132، لٌد فى  133333.333دمحم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ملٌحه    لصاحبها : معتز مصطفى  -  33

والئحته  2311لسنة  12عن تتعهد المنشاة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم  13216

 التنفٌذٌة لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

 -سٌدى جابر  -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : طرٌك اسكندرٌة الزراعى بجوار مبنى المحافظة 

لصاحبها : دمحم كامل احمد دمحم كامل النواوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ACESاسس لصناعات الطوب الحدٌث -  31

 -عن النشاط : 13253برلم  23133132، لٌد فى  133333.333

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الطوب المثبت والمضؽوط

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

بجوار -منطمة مرؼم لبلى الصناعٌة  -: زاوٌة عبد المادر  لمباشرة نشاطها . ، بجهة : لمركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط 

 -لسم العامرٌة  -الشرطة العسكرٌة 

، تاجر فرد   AgroMovere For Agriculture Investment And Tradingأجرو موفٌر لالستثمار الزراعى والتجارة -  32

 -:عن النشاط  13223برلم  23133133، لٌد فى  133333.333، رأس ماله ،  

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

 الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة

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

 2332لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353طك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم . فٌما عدا المنا

عمارة  1الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األسمده والمخصبات الزراعٌة ومنظمات النمو و المبٌدات الزراعٌة والمواد ، بجهة : مكتب 

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الدور األول علوى  -ج  12

، تاجر فرد   AgroMovere For Agriculture Investment And Tradingأجرو موفٌر لالستثمار الزراعى والتجارة -  33

 عن الخام والكٌماوٌات الزراعٌة . 13223برلم  23133133، لٌد فى  133333.333، رأس ماله ،  

طك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبه تجاره الجمله والتجزئه بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمنا

 جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة

لسنه  356و مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم  2331لسنة  353مسبما مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

2332 

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

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الدور األول علوى  -ج  12عمارة  1لمباشرة نشاطها ، بجهة : مكتب 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وادى النٌل لتصنٌع الحاصالت الزراعٌه لصاحبها : شعبان عبد الفضٌل ؼازى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 -عن النشاط : 13315برلم  23133111، لٌد فى  133333.333

 الامة وتشؽٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌةو الخضروات و الفاكهة بكافة انواعها.

 مٌدها.الامة وتشؽٌل الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة والخضروات و الفاكهة بكافة انواعها وتبرٌدها أو تج

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

 -ابو المطامٌر  -كوم سعدان  - 2لمباشرة نشاطها . ، بجهة : عمار رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ستثمار العمارى والزراعى   شركة  ،   ؼرض الشركة هوالمحبة لال -  1

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

 لسنة 356مهورٌة رلم وما ورد بمرار رئٌس الج 2331لسنة  353جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2332 

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

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13223برلم  23133114لٌدت فى ، 133333.333

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

 لسنة 356رٌة رلم وما ورد بمرار رئٌس الجمهو 2331لسنة  353جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2332 

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

هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ، بجهة : مكتب 

 مدٌنه -ارى الحى السكنى تج 1لطعة  54رلم 

 -النوبارٌه  الجدٌده 

 المحبة لالستثمار العمارى والزراعى   شركة  ،  فى االستزراع -  2

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2332لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 المماوالت العمومٌة.

 لتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزامت

 والئحته التنفٌذة ، مع 2311لسنة  12الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن فى  13223برلم  23133114،لٌدت فى  133333.333طة خارج لانون اإلستثمار المشار   ،رأس مالها   عدم تمتع األنش

 االستزراع

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2332لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 المماوالت العمومٌة.

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

 والئحته التنفٌذة ، مع 2311لسنة  12الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 مدٌنه -تجارى الحى السكنى  1لطعة  54ارج لانون اإلستثمار المشار ، بجهة : مكتب رلم عدم تمتع األنشطة خ

 -النوبارٌه  الجدٌده 

 المحبة لالستثمار العمارى والزراعى   شركة  ،  إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة. -  3

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2311لسنة  12صوص علٌها بمانون االستثمار رلم تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المن

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

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

 تحمٌك

، عن إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به  13223برلم  23133114،لٌدت فى  133333.333ؼرضها فً   ،رأس مالها   

 وبالئحته التنفٌذٌة.

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2311لسنة  12ها بمانون االستثمار رلم تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌ

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

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

 تحمٌك

 مدٌنه -تجارى الحى السكنى  1لطعة  54ؼرضها فً ، بجهة : مكتب رلم 

 -النوبارٌه  الجدٌده 

ٌها أو تلحمها بها المحبة لالستثمار العمارى والزراعى   شركة  ،  مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشتر -  4

، عن مصر أو فً الخارج ،  13223برلم  23133114،لٌدت فى  133333.333وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

تجارى الحى  1لطعة  54كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : مكتب رلم 

 همدٌن -السكنى 

 -النوبارٌه  الجدٌده 

 أ لتمنٌة المعلومات   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  5

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



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

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

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

برلم  23133113،لٌدت فى  133333.333لها   إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة   ،رأس ما -4

 ، عن ؼرض الشركة هو 13263

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

 أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

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

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

 -باب شرلى  -جناكلٌس  Aعمارة  131إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة ، بجهة : شمة  -4

 أ لتمنٌة المعلومات   شركة  ،  وبٌانات . -  6

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -5

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -6

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -1

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

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

 تحمٌك

 ، عن وبٌانات . 13263برلم  23133113،لٌدت فى  133333.333،رأس مالها   ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما   

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -5

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -6

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -1

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

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

 تحمٌك

 -باب شرلى  -جناكلٌس  Aعمارة  131شمة ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ، بجهة : 

أ لتمنٌة المعلومات   شركة  ،  ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها    -  1

ذلن طبماً ألحكام ، عن ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها و 13263برلم  23133113،لٌدت فى  133333.333

 -باب شرلى  -جناكلٌس  Aعمارة  131المانون . ، بجهة : شمة 

 النجوم للتورٌدات العمومٌة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  2

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٌكافة انواعها المحلٌة و المستوردة و المخصبات الزراعٌة بجمٌعتجارة االسمده الكٌماوٌة و المواد و المستلزمات الكٌماوٌة  -

 أنواعها

 تجارة و توزٌع البزور و التماوى و االعالؾ و المبٌدات الزراعٌة و المنظفات الصناعٌة و المواد الخام الخاصة بها. -

 تجارة المواد الؽذائٌة و الحاصالت الزراعٌة و منتجاتها -

 المماوالت العامة

 مار العمارى و التسوٌك العماري.االستث

 ، عن ؼرض الشركة هو 13363برلم  23133122،لٌدت فى  133333.333استصالح وتجهٌز   ،رأس مالها   

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 اعها المحلٌة و المستوردة و المخصبات الزراعٌة بجمٌعتجارة االسمده الكٌماوٌة و المواد و المستلزمات الكٌماوٌة ٌكافة انو -

 أنواعها

 تجارة و توزٌع البزور و التماوى و االعالؾ و المبٌدات الزراعٌة و المنظفات الصناعٌة و المواد الخام الخاصة بها. -

 تجارة المواد الؽذائٌة و الحاصالت الزراعٌة و منتجاتها -

 المماوالت العامة

 رى و التسوٌك العماري.االستثمار العما

 -مركز بدر  -استصالح وتجهٌز ، بجهة : عمر شاهٌن 

النجوم للتورٌدات العمومٌة   شركة  ،  األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً  -  3

 المستصلحة. وٌشترط فً

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

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2332لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 ر التراخٌص الالزمة لممارسةهذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدا

، عن األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة  13363برلم  23133122،لٌدت فى  133333.333وٌجوز   ،رأس مالها   

 لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 ستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراعهاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واال

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2332لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

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

 -مركز بدر  -وٌجوز ، بجهة : عمر شاهٌن 

النجوم للتورٌدات العمومٌة   شركة  ،  للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال  -  13

 شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

، عن للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً  13363برلم  23133122،لٌدت فى  133333.333

 تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

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

 -مركز بدر  -شاهٌن 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Area 363اٌرٌا -  11

 تاجٌر مساحات العمل المشتركة.

 المرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسةهذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح و

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

 تحمٌك

أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها    ؼرضعا فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لعا أن تندمج فٌعا أو تشترٌها

 ، عن ؼرض الشركة هو 13323برلم  23133112،لٌدت فى  13333.333

 تاجٌر مساحات العمل المشتركة.

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

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

 تحمٌك

 336ؼرضعا فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لعا أن تندمج فٌعا أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 شمه -ابراج السراٌا  -عمارة المصر  -طرٌك الجٌش 

 -الرمل  -سابا باشا  - 132

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   New Alex Homaنٌو الٌكس هوما  -  12

 بٌع و تجارة االدوٌة البٌطرٌة و المستحضرات البٌولوجٌة البٌطرٌة )امصال و لماحات بٌطرٌة(.

 افات االعالؾ و المطهرات و االمصال البٌولوجٌه و اللماحات البٌطرٌة.التصنٌع و التعبئة لدى الؽٌر لالدوٌة البٌطرٌة و اض

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

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

 تحمٌك

 ، عن ؼرض الشركة هو 13224برلم  23133133،لٌدت فى  1333333.333ؼرضها   ،رأس مالها   

 بٌع و تجارة االدوٌة البٌطرٌة و المستحضرات البٌولوجٌة البٌطرٌة )امصال و لماحات بٌطرٌة(.

 ة و اضافات االعالؾ و المطهرات و االمصال البٌولوجٌه و اللماحات البٌطرٌة.التصنٌع و التعبئة لدى الؽٌر لالدوٌة البٌطرٌ

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

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

 تحمٌك

 -تعاونٌات سموحة  53بالدور االول عمار رلم  13ؼرضها ، بجهة : شمة رلم 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -سٌدى جابر 

شركة  ،  فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو    New Alex Homaنٌو الٌكس هوما  -  13

، عن فً مصر أو  13224برلم  23133133،لٌدت فى  1333333.333طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   تلحمها بها وذلن 

بالدور االول  13فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : شمة رلم 

 -تعاونٌات سموحة  53عمار رلم 

 - سٌدى جابر

دلمار لالستثمار العمارى و المماوالت   شركة  ،  مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها  -  14

 على تحمٌك

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

، عن مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد  13261برلم  23133133،لٌدت فى  533333.333

 تعاونها على تحمٌك

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

 -الدخٌله  -العجمى  -روح طرٌك مط 12

 دلمار لالستثمار العمارى و المماوالت   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  15

 االستثمار العمارى -

 التسوٌك و االستثمار العمارى . -

 شراء و بٌع و تاجٌر و الامة الوحدات االدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة . -

 شراء و بٌع و تمسٌم االراضى -

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

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات و االبحاث العلمٌه -

 أنشطة البناء لإلسكان العائلً واإلداري والتجاري -

،لٌدت  533333.333ات المانونٌة   ،رأس مالها   تمدٌم االستشارات )فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشار -

 ، عن ؼرض الشركة هو 13261برلم  23133133فى 

 االستثمار العمارى -

 التسوٌك و االستثمار العمارى . -

 شراء و بٌع و تاجٌر و الامة الوحدات االدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة . -

 شراء و بٌع و تمسٌم االراضى -

 صرؾ ( –مٌاه  –م االراضى بؽرض البناء علٌهها و مدها بالمرافك األساسٌة ) كهرباء شراء و بٌع و تمسٌ -

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات و االبحاث العلمٌه -

 أنشطة البناء لإلسكان العائلً واإلداري والتجاري -

العجمى  -طرٌك مطروح  12مانونٌة ، بجهة : ن تمدٌم االستشارات )فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات ال -

 -الدخٌله  -



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 دلمار لالستثمار العمارى و المماوالت   شركة  ،  واالستشارات والدراسات المتعلمة -  16

 بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( 21االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

 المماوالت العامة و المتخصصة و المتكاملة -

 ادارة المشروعات عدا االدارة الفندلٌة -

 اعداد التصمٌمات الهندسٌة -

 االشراؾ على تنفٌذ المشروعات -

،لٌدت فى  533333.333ل خالٌه الؼراض السكن ؼٌر االدارى بشرط   ،رأس مالها   االسكان الذى تإجر وحداته بالكام -

 ، عن واالستشارات والدراسات المتعلمة 13261برلم  23133133

 بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( 21لمالٌة المنصوص علٌها فى المادة االوراق ا

 المماوالت العامة و المتخصصة و المتكاملة -

 ادارة المشروعات عدا االدارة الفندلٌة -

 اعداد التصمٌمات الهندسٌة -

 االشراؾ على تنفٌذ المشروعات -

 -العجمى  -طرٌك مطروح  12ؼراض السكن ؼٌر االدارى بشرط ، بجهة : ن االسكان الذى تإجر وحداته بالكامل خالٌه ال -

 -الدخٌله 

 دلمار لالستثمار العمارى و المماوالت   شركة  ،  اال ٌمل عدد الوحدات عن خمسٌن وحده سكنٌه -  11

 سواء الٌمت فى شكل بناء واحد او عده ابنٌه.

 2332لسنه  356مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم  2331نة لس 353مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

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

 ٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استؽاللهاالمنشات علٌها والامه المبانى والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترفٌه

، عن اال ٌمل عدد الوحدات عن خمسٌن  13261برلم  23133133،لٌدت فى  533333.333لحسابها او لحساب   ،رأس مالها   

 وحده سكنٌه

 سواء الٌمت فى شكل بناء واحد او عده ابنٌه.

 2332لسنه  356مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم  2331لسنة  353مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

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

 لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استؽاللهاالمنشات علٌها والامه المبانى والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه 

 -الدخٌله  -العجمى  -طرٌك مطروح  12لحسابها او لحساب ، بجهة : ن 

 دلمار لالستثمار العمارى و المماوالت   شركة  ،  الؽٌر -  12



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ها بالتملٌن او االٌجارتجهٌز االراضى بمرافك البنٌه االساسٌه)مٌاه / صرؾ صحى / كهرباء / تلٌفونات / طرق( واستؽالل -

 وتنسٌك الحدائك والطرق والمٌادٌن

 تمٌم االصول العمارٌة -

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

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

 ، عن الؽٌر 13261برلم  23133133،لٌدت فى  533333.333وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه   ،رأس مالها   

 ملٌن او االٌجارتجهٌز االراضى بمرافك البنٌه االساسٌه)مٌاه / صرؾ صحى / كهرباء / تلٌفونات / طرق( واستؽاللها بالت -

 وتنسٌك الحدائك والطرق والمٌادٌن

 تمٌم االصول العمارٌة -

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

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

 -الدخٌله  -العجمى  -طرٌك مطروح  12وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه ، بجهة : ن 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Capital Kكابٌتال كٌه لالستثمار  -  13

 التسوٌك العماري وٌشمل شراء األراضً بهدؾ تمسٌمها ومدهاالمٌام بجمٌع االعمال المتعلمة والمرتبطة بمشروعات االستثمار و

 بالمرافك وتهٌؤتها إللامة المنشؤت علٌها على اختالفها وذلن بهدؾ إعادة البٌع او البناء او التؤجٌر او االدارة.

 طه بذلن سواء ترفٌهٌة اوالامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت و المرى السٌاحٌة واالنشطة الخدمٌه المكمله او المرتب

 رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة .

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 ، عن ؼرض الشركة هو 13311برلم  23133123،لٌدت فى  2333333.333تلتزم الشركه باحكام المانون   ،رأس مالها   

 لتسوٌك العماري وٌشمل شراء األراضً بهدؾ تمسٌمها ومدهاالمٌام بجمٌع االعمال المتعلمة والمرتبطة بمشروعات االستثمار وا

 بالمرافك وتهٌؤتها إللامة المنشؤت علٌها على اختالفها وذلن بهدؾ إعادة البٌع او البناء او التؤجٌر او االدارة.

 ه بذلن سواء ترفٌهٌة اوالامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت و المرى السٌاحٌة واالنشطة الخدمٌه المكمله او المرتبط

 رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة .

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 -ش مصطفى ابو هٌؾ  11 -برج ستانلى تاور  133تلتزم الشركه باحكام المانون ، بجهة : شمه 

 -الرمل  -بولكلى 

 ٌل مصنع لتصنٌع و تعبئة المواد الؽذائٌة و الزٌوتالشجرة الطٌبه لتعبئة المواد الؽذائٌة   شركة  ،  الامة وتشؽ -  23

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



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تشترٌها او او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

نع لتصنٌع و تعبئة المواد ، عن الامة وتشؽٌل مص 13323برلم  23133133،لٌدت فى  333333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 الؽذائٌة و الزٌوت

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

 ٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشتر

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -سٌدى جابر  -سموحة  -شارع النصر  -عمارات جراند فٌل  - 134نشاطها. ، بجهة : شمة 

 است للصناعة   شركة  ،  ؼرض الشركة هوتر -  21

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .

 عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.

 ن اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدموتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانو

 والئحته التنفٌذة ، 2311لسنة  12إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

،  13235برلم  23133131،لٌدت فى  5333333.333مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار   ،رأس مالها   

 عن ؼرض الشركة هو

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .

 عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.

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

 والئحته التنفٌذة ، 2311لسنة  12إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 5عمارة رلم  -سٌزعمارات كٌرو -مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار ، بجهة : شارع جمٌلة بوحرٌد 

 -الرمل  -السٌوؾ  - 133شمة  -الدور السابع 

 تراست للصناعة   شركة  ،  إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة. -  22

 لبلوالئحته التنفٌذٌة  2311لسنة  12تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1322لسنه  121والمانون رلم  1322لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

، عن إلٌه بالضمانات  13235برلم  23133131،لٌدت فى  5333333.333من الجهات المختصة وبما   ،رأس مالها   

 والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة.

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2311لسنة  12تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 نشاط الخارج عن تلن المجاالت.ال

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1322لسنه  121والمانون رلم  1322لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 5عمارة رلم  -عمارات كٌروسٌز -هات المختصة وبما ، بجهة : شارع جمٌلة بوحرٌد من الج

 -الرمل  -السٌوؾ  - 133شمة  -الدور السابع 

 تراست للصناعة   شركة  ،  ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض -  23

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 13235برلم  23133131،لٌدت فى  5333333.333

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

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

 تحمٌك

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

 5ارة رلم عم -عمارات كٌروسٌز -شارع جمٌلة بوحرٌد 

 -الرمل  -السٌوؾ  - 133شمة  -الدور السابع 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Siwa Salt .egسٌوة لتصنٌع الملح  -  24

 الامة وتشؽٌل مصنع لمعالجة و تكرٌر و تعبئة و كبس الملح

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13255برلم  23133133،لٌدت فى  153333.333

 الامة وتشؽٌل مصنع لمعالجة و تكرٌر و تعبئة و كبس الملح

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

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

 تحمٌك



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 -ج العرب الجدٌد بر -المجاورة الثامنه  1عمارة رلم 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Healthycure Company For Trading & Agenciesهٌلثٌكٌور للتجارة و التوكٌالت  -  25

 تجارة و توزٌع مستحضرات تجمٌل طبٌة و مستلزمات و مكمالت ؼذائٌة و المطهرات و تصنٌع كل ما سبك لدى الؽٌر.

 توكٌالت تجارٌة.

 فى تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1322لسنه  121م المانون رلم تلتزم الشركه باحكا

 مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن

 المنظمة لهذا الؽرض .

،لٌدت فى  253333.333واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار   ،رأس مالها   وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن 

 ، عن ؼرض الشركة هو 13332برلم  23133116

 تجارة و توزٌع مستحضرات تجمٌل طبٌة و مستلزمات و مكمالت ؼذائٌة و المطهرات و تصنٌع كل ما سبك لدى الؽٌر.

 توكٌالت تجارٌة.

 فى تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1322لسنه  121مانون رلم تلتزم الشركه باحكام ال

 مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن

 المنظمة لهذا الؽرض .

 -وائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار ، بجهة : مدخل ب شارع طلعت مصطفى وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن والل

 ابراج -طرٌك المطار 

 -سٌدى جابر  -الثؽر 

شركة  ،  التراخٌص الالزمة    Healthycure Company For Trading & Agenciesهٌلثٌكٌور للتجارة و التوكٌالت  -  26

 لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 ، عن التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . 13332برلم  23133116،لٌدت فى  253333.333

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

 تحمٌك

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

 ابراج -طرٌك المطار  -مدخل ب شارع طلعت مصطفى 

 -سٌدى جابر  -الثؽر 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Ofaly.241 For Information Technologyلتكنولوچٌا المعلومات  241اوفالى .  -  21

 نشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات وصناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أ

 أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها -

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 ، عن ؼرض الشركة هو 13343برلم  23133124،لٌدت فى  1333333.333،رأس مالها      -

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

 أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها -

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 سٌدى -الدور االول خلؾ جامعة فاروس  6، بجهة : برادٌز شمه رلم  -

 -جابر 

شركة  ،  إدخال البٌانات علً    Ofaly.241 For Information Technologyلتكنولوچٌا المعلومات  241اوفالى .  -  22

 الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومركز نمل تكنولوچٌا المعلومات. -

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

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

 23133124،لٌدت فى  1333333.333وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها   ،رأس مالها   

 ، عن إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . 13343برلم 

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومركز نمل تكنولوچٌا المعلومات. -

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

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

معة فاروس الدور االول خلؾ جا 6وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها ، بجهة : برادٌز شمه رلم 

 سٌدى -

 -جابر 

 نماء للتركٌبات و المماوالت العمومٌة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  23

 المماوالت العامة

 االستثمار العمارى .

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة و باالخص تجارة مواد البناء.



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ندسٌة.مماوالت التركٌبات و االعمال اله

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

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

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 ، عن ؼرض الشركة هو 13342برلم  23133124،لٌدت فى  133333.333لمناطك   ،رأس مالها   . فٌما عدا ا

 المماوالت العامة

 االستثمار العمارى .

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة و باالخص تجارة مواد البناء.

 مماوالت التركٌبات و االعمال الهندسٌة.

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

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

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 مدٌنه النوبارٌه الجدٌده -الحى االول  - 36عمارة  - 1جهة : شمة . فٌما عدا المناطك ، ب

- 

ولرار رئٌس  2331لسنة  353نماء للتركٌبات و المماوالت العمومٌة   شركة  ،  الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  -  33

 2332لسنة  356الجمهورٌة رلم 

 الامة المراكز التجارٌة و الموالت-

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

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

 تحمٌك

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

ولرار رئٌس  2331لسنة  353، عن الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  13342برلم  23133124،لٌدت فى  133333.333

 2332لسنة  356الجمهورٌة رلم 

 الامة المراكز التجارٌة و الموالت-

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

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

 تحمٌك

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

 مدٌنه النوبارٌه الجدٌده -الحى االول  - 36عمارة  - 1

- 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

فً شركة  ،  التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او    Vege Naraالشركة اللبنانٌة للفحم المضؽوط )فٌجً نارا( -  31

 الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

، عن التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً  13322برلم  23133133،لٌدت فى  133333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة 

 -المنتزه  -سٌدي بشر لبلى  -مدٌنة فٌصل  56نشاطها. ، بجهة : عمارة 

شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع النتاج و تعبئة جمٌع انواع الفحم    Vege Naraالشركة اللبنانٌة للفحم المضؽوط )فٌجً نارا( -  32

 ٌر مخلفات الفحم النباتً.النباتً و اعادة تدو

 الامة وتشؽٌل مصنع النتاج و تعبئة المواد الؽذائٌة.

 تجاره الجمله والتجزئه بالمناطك النائٌة و المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة

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

 ن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فىفً هاتٌ

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

، عن الامة وتشؽٌل مصنع النتاج و تعبئة جمٌع انواع  13322برلم  23133133،لٌدت فى  133333.333فٌما   ،رأس مالها   

 تدوٌر مخلفات الفحم النباتً.الفحم النباتً و اعادة 

 الامة وتشؽٌل مصنع النتاج و تعبئة المواد الؽذائٌة.

 تجاره الجمله والتجزئه بالمناطك النائٌة و المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة

 استصالح وتجهٌز األراضً 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

 -المنتزه  -سٌدي بشر لبلى  -مدٌنة فٌصل  56فٌما ، بجهة : عمارة 

،  عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم شركة     Vege Naraالشركة اللبنانٌة للفحم المضؽوط )فٌجً نارا( -  33

 لسنة 356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353

 .2332 

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

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

 إلامة المزارع السمكٌة .



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تربٌه الخٌول

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

دا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم ، عن ع 13322برلم  23133133،لٌدت فى  133333.333او   ،رأس مالها   

 لسنة 356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353

 .2332 

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

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

 إلامة المزارع السمكٌة .

 تربٌه الخٌول

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

 -المنتزه  -سٌدي بشر لبلى  -مدٌنة فٌصل  56او ، بجهة : عمارة 

 دالحلٌم متولى عبدالحلٌم متولى و شرٌكته   شركة  ،  ؼرض الشركة عب -  34

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

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

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2332لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

ا   تجارة لطع ؼٌار السٌارات. تلتزم الشركة إفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون   ،رأس ماله

 ، عن ؼرض الشركة  13356برلم  23133122،لٌدت فى  333333.333

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

 لحدٌثة فى االستزراعهاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري ا

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2332لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

م مساكن تجارة لطع ؼٌار السٌارات. تلتزم الشركة إفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون ، بجهة : اما

 -العامرٌه  -العامرٌه اول  -البترول 

 عبدالحلٌم متولى عبدالحلٌم متولى و شرٌكته   شركة  ،  اإلستثمار والئحته -  35

 لسنة 12التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 ه التنفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الواردهبه وبالئحتهوالئحت 2311

 التنفٌذٌة.

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2311لسنة  12تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 الت.النشاط الخارج عن تلن المجا



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، عن اإلستثمار والئحته 13356برلم  23133122،لٌدت فى  333333.333مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها   

 لسنة 12التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 لتنفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الواردهبه وبالئحتهوالئحته ا 2311

 التنفٌذٌة.

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2311لسنة  12تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 .النشاط الخارج عن تلن المجاالت

 -العامرٌه  -العامرٌه اول  -مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : امام مساكن البترول 

عبدالحلٌم متولى عبدالحلٌم متولى و شرٌكته   شركة  ،  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  -  36

، عن والمرارات السارٌة وعلى  13356برلم  23133122ٌدت فى ،ل 333333.333الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 -العامرٌه  -العامرٌه اول  -الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : امام مساكن البترول 

ة والبٌطرٌة والمكمالت شركة  ،  انهاء اجراءات تسجٌل االدوٌة البشرٌ   Teda Pharmaceuticalتٌدا فارماسٌوتٌكل  -  31

 الؽذائٌة واالؼذٌة الطبٌة الخاصة و االعشاب الطبٌة

 ومستحضرات التجمٌل والمطهرات والمبٌدات امام الجهات المختصة و تصنٌع كل ما سبك لدى الؽٌر.

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1322لسنه  121والمانون رلم  1322لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

، عن انهاء اجراءات تسجٌل االدوٌة  13334برلم  23133131،لٌدت فى  1333333.333الالزمة لمزاولة   ،رأس مالها   

 بٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة واالؼذٌة الطبٌة الخاصة و االعشاب الطبٌةالبشرٌة وال

 ومستحضرات التجمٌل والمطهرات والمبٌدات امام الجهات المختصة و تصنٌع كل ما سبك لدى الؽٌر.

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1322سنه ل 121والمانون رلم  1322لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 الالزمة لمزاولة ، بجهة : عزبة خالد اخر شارع رجب سالم خلؾ مخزن سكٌب للدهانات )اوالد ابو اسماعٌل( عمار رلم

 -ر الدوار كف - 1شمه رلم  3

شركة  ،  ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن    Teda Pharmaceuticalتٌدا فارماسٌوتٌكل  -  32

 المنظمة لهذا الؽرض

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

 تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او او التً لد

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة ل



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل  13334برلم  23133131،لٌدت فى  1333333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

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

 و التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اوا

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

 نشاطها. ، بجهة : عزبة خالد اخر شارع رجب سالم خلؾ مخزن سكٌب للدهانات )اوالد ابو اسماعٌل( عمار رلم

 -كفر الدوار  - 1شمه رلم  3

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Green Houseجرٌن هاوس للتدرٌب واالستشارات   -  33

 رٌة.مركز ألعداد و تنمٌة و تدرٌب الموارد البش -

 تمدٌم االستشارات االدارٌة )فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات -

 المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( 21ق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة مجال االورا

،  13252برلم  23133132،لٌدت فى  33333.333الامة وتشؽٌل مركز لتعلٌم كافة اللؽات األجنبٌة والمٌام   ،رأس مالها    -

 عن ؼرض الشركة هو

 مركز ألعداد و تنمٌة و تدرٌب الموارد البشرٌة. -

 تمدٌم االستشارات االدارٌة )فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات -

 المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( 21لٌة المنصوص علٌها فى المادة مجال االوراق الما

 شارع شرٌؾ ) الخدٌوى االول سابما ( 122الامة وتشؽٌل مركز لتعلٌم كافة اللؽات األجنبٌة والمٌام ، بجهة : العمار رلم  -

 -اللبان  - 2الدور العاشر شمة رلم 

 شركة  ،  بؤعمال الترجمة .   Green House  جرٌن هاوس للتدرٌب واالستشارات -  43

 تنظٌم وعمد الندوات والمإتمرات العلمٌة وتنظٌم الدورات التدرٌبٌة الجماعٌة فى جمٌع مجاالت االدارة لالفراد والشركات -

 لحسابها أو لحساب الؽٌر أو المشاركة مع الؽٌر .

 تصوٌر ) كل ما سبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعى (.اعداد و تجهٌز استدٌوهات التصوٌر و تاجٌر ها و اماكن ال-

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

، عن  13252برلم  23133132،لٌدت فى  33333.333وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع   ،رأس مالها   

 بؤعمال الترجمة .

 تنظٌم وعمد الندوات والمإتمرات العلمٌة وتنظٌم الدورات التدرٌبٌة الجماعٌة فى جمٌع مجاالت االدارة لالفراد والشركات -

 لحسابها أو لحساب الؽٌر أو المشاركة مع الؽٌر .



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ) كل ما سبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعى (.اعداد و تجهٌز استدٌوهات التصوٌر و تاجٌر ها و اماكن التصوٌر -

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

 ول سابما (شارع شرٌؾ ) الخدٌوى اال 122وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع ، بجهة : العمار رلم 

 -اللبان  - 2الدور العاشر شمة رلم 

شركة  ،  الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو    Green Houseجرٌن هاوس للتدرٌب واالستشارات   -  41

 التً لد تعاونها على تحمٌك

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

، عن الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها  13252برلم  23133132،لٌدت فى  33333.333

 على تحمٌك

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

 شارع شرٌؾ ) الخدٌوى االول سابما ( 122العمار رلم 

 -اللبان  - 2الدور العاشر شمة رلم 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو:   Kon Tech For Commercial Agenciesكون تن للتوكٌالت التجارٌة -  42

 تورٌدات العمومٌةو التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت.التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / ال

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1322لسنه  121والمانون رلم  1322لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 ، عن ؼرض الشركة هو: 13313برلم  23133116،لٌدت فى  53333.333المماوالت   ،رأس مالها   

 لتورٌدات العمومٌةو التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت.التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / ا

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1322لسنه  121والمانون رلم  1322لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 -الرمل  -ستانلى  -المماوالت ، بجهة : ش الٌاسمٌن 

 الحٌاة المتزنة العالمٌة   شركة  ،   ؼرض الشركة هو -  43

 ٌب وتنمٌة الموارد البشرٌةالامة وتشؽٌل مركز العداد وتدر

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

 21المادة وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً 

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13321برلم  23133112،لٌدت فى  33333.333الدعاٌة واالعالن بكافة   ،رأس مالها   

 نمٌة الموارد البشرٌةالامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وت

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

 21ة وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً الماد

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .

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

 -سٌدى بشر -الدعاٌة واالعالن بكافة ، بجهة : ش مصعب بن عمٌر من ش هدى االسالم 

 -المنتزه 

 المسموعة والممروءة والمرئٌةالحٌاة المتزنة العالمٌة   شركة  ،  الوسائل  -  44

 طباعة وتوزٌع الكتب.

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانوناً.

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة 1322لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمةؼرضها إ

 لهذا الؽرض .

 23133112،لٌدت فى  33333.333،رأس مالها      121والمانون رلم  1322لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 الممروءة والمرئٌة، عن الوسائل المسموعة و 13321برلم 

 طباعة وتوزٌع الكتب.

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانوناً.

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة 1322لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 صول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمةؼرضها إال بعد الح

 لهذا الؽرض .

سٌدى -، بجهة : ش مصعب بن عمٌر من ش هدى االسالم  121والمانون رلم  1322لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 -بشر 

 -المنتزه 

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1322المٌة   شركة  ،  لسنه الحٌاة المتزنة الع -  45

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



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 اج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات الخاصة بالهاتؾ المحمول .أعمال تصمٌم وإنت

 اصدار نشرات علمٌة )ؼٌر دورٌة(.

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

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1322، عن لسنه  13321برلم  23133112،لٌدت فى  33333.333،رأس مالها   

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

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 ج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات الخاصة بالهاتؾ المحمول .أعمال تصمٌم وإنتا

 اصدار نشرات علمٌة )ؼٌر دورٌة(.

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

 -دى بشر سٌ-بجهة : ش مصعب بن عمٌر من ش هدى االسالم 

 -المنتزه 

 الحٌاة المتزنة العالمٌة   شركة  ،  . -  46

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

 تحمٌك

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

 ، عن . 13321برلم  23133112،لٌدت فى  33333.333

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

 تحمٌك

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

 -سٌدى بشر -مصعب بن عمٌر من ش هدى االسالم 

 -المنتزه 

 لورا مٌخائٌل مسعود مٌخائٌل و شرٌكٌهنا   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  41

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مستحضرات التجمٌل بكافة انواعها.

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

 ، عن ؼرض الشركة  13226برلم  23133114،لٌدت فى  333333.333،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مستحضرات التجمٌل بكافة انواعها.

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

 -( 6عمار رلم )  -الدور الثامن علوى  -(  231بجهة : المركز الرئٌسً للشركة ومولع ممارسة النشاط : الوحدة الصناعٌة رلم ) 

 -شارع المدٌنة 

 -الدخٌله  -عات الصؽٌرة مجمع الصنا -العجمى البٌطاش 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   GAMPجامب  -  42



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

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

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

برلم  23133122،لٌدت فى  53333.333إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة   ،رأس مالها    -4

 ، عن ؼرض الشركة هو 13352

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

 أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

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

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

ما شارع ابن هاشم و شارع االمٌر ساب 12تنظٌم  22إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة ، بجهة :  -4

 عبد

 -الرمل  -فٌكتورٌا  -الحلٌم 

 شركة  ،  وبٌانات .   GAMPجامب  -  43

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -5

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -6

 عمال.حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األ -1

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

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

 تحمٌك

، عن وبٌانات  13352برلم  23133122،لٌدت فى  53333.333فً الخارج ، كما ٌجوز   ،رأس مالها    ؼرضها فً مصر أو

. 

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -5

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -6

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -1

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

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

 تحمٌك

 سابما شارع ابن هاشم و شارع االمٌر عبد 12تنظٌم  22ج ، كما ٌجوز ، بجهة : ؼرضها فً مصر أو فً الخار

 -الرمل  -فٌكتورٌا  -الحلٌم 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة  ،  لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها      GAMPجامب  -  53

لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، عن  13352برلم  23133122،لٌدت فى  53333.333

 سابما شارع ابن هاشم و شارع االمٌر عبد 12تنظٌم  22، بجهة : 

 -الرمل  -فٌكتورٌا  -الحلٌم 

 وكالة بٌهنا للفنون   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مركز للتدرٌب الثمافى للفنون االدائٌة والعامة. -  51

 مة وتنظٌم المعارض والندوات والموءتمرات والمهرجنات وورش العمل الثمافبة و االدبٌة و العروض الفنٌة الخاصةإلا

 بالفنون )بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة(.

 ادارة اماكن العرض و التدرٌب و المهرجنات المتعلمة بالفنون.

 فنٌة بما فٌها التدرٌب الفنى واالجتماعى.تمدٌم كافة الخدمات الخاصة باالعمال ال

 اصدار النشرات و المطبوعات الؽٌر منتظمة

، عن  13333برلم  23133131،لٌدت فى  1333.333تمدٌم االستشارات و الدراسات و االبحاث الفنٌة )فٌما   ،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل مركز للتدرٌب الثمافى للفنون االدائٌة والعامة.

 ظٌم المعارض والندوات والموءتمرات والمهرجنات وورش العمل الثمافبة و االدبٌة و العروض الفنٌة الخاصةإلامة وتن

 بالفنون )بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة(.

 ادارة اماكن العرض و التدرٌب و المهرجنات المتعلمة بالفنون.

 ما فٌها التدرٌب الفنى واالجتماعى.تمدٌم كافة الخدمات الخاصة باالعمال الفنٌة ب

 اصدار النشرات و المطبوعات الؽٌر منتظمة

 -الدخٌله  -الهانوفٌل  -متفرع من ش مسجد االٌمان  4تمدٌم االستشارات و الدراسات و االبحاث الفنٌة )فٌما ، بجهة : 

شركة  ،  التً تزاول أعماال شبٌهة    Ofaly.241 For Information Technologyلتكنولوچٌا المعلومات  241اوفالى .  -  52

 بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

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

 أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك، عن التً تزاول  13343برلم  23133124،لٌدت فى  1333333.333

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

 سٌدى -الدور االول خلؾ جامعة فاروس  6برادٌز شمه رلم 

 -جابر 

 شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة.   2Mجاهزة و المنسوجات تو ام لصناعة المالبس ال -  53

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع النسٌج وااللمشه.

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

 ضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼر

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس  13365برلم  23133123،لٌدت فى  133333.333مالها   نشاطها.  ،رأس 

 الجاهزة.

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع النسٌج وااللمشه.

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

 تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او او التً لد

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة ل

 -برج العرب الجدٌدة  -نشاطها. ، بجهة : نجع أحمد 

 شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة.   2Mتو ام لصناعة المالبس الجاهزة و المنسوجات  -  54

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع النسٌج وااللمشه.

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

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 المرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح و

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس  13365برلم  23133123،لٌدت فى  133333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 الجاهزة.

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع النسٌج وااللمشه.

 ترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تش

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 م الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكا

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -حى اول النوبارٌه  366عمار رلم  1نشاطها. ، بجهة : : شمة رلم 

 .   شركة  ،  ؼرض الشركة هوSuper Drسوبر دكتور -  55

 اعداد برامج الرعاٌه الصحٌه.

 أعمال التوصٌؾ و التحلٌل و التصمٌم للبرمجٌات و لواعد البٌانات و التطبٌمات بمختلؾ انواعها. -

 أعمال إنتاج و تطوٌر البرامج و التطبٌمات و إنشاء لواعد البٌانات و نظم المعلومات االلكترونٌة و تشؽٌلها و التدرٌب علٌها . -

 ن صوت و صورة و بٌانات .إنتاج المحتوى اإللكترونً بصوره المختلفة م -

 إدخال البٌانات على الحاسبات و بالوسائل اإللكترونٌة. -

 اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ انواعها . -



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13312برلم  23133111،لٌدت فى  23333.333انتاج وتطوٌر   ،رأس مالها    -

 اعداد برامج الرعاٌه الصحٌه.

 ل التوصٌؾ و التحلٌل و التصمٌم للبرمجٌات و لواعد البٌانات و التطبٌمات بمختلؾ انواعها.أعما -

 أعمال إنتاج و تطوٌر البرامج و التطبٌمات و إنشاء لواعد البٌانات و نظم المعلومات االلكترونٌة و تشؽٌلها و التدرٌب علٌها . -

 صورة و بٌانات . إنتاج المحتوى اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت و -

 إدخال البٌانات على الحاسبات و بالوسائل اإللكترونٌة. -

 اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ انواعها . -

 -بجوار السنترال المدٌم  -ارض المٌرى  -انتاج وتطوٌر ، بجهة : شارع عرابى  -

 -دمنهور 

 دمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها ..   شركة  ،  النظم المSuper Drسوبر دكتور -  56

 الوساطة فً انهاء االجراءات االدارٌة امام الجهات الؽٌر حكومٌة . -

 السٌاحه العالجٌة للمرضى و ذلن بتنظٌم اجراءات الحجز لدى المستشفٌات و المراكز الطبٌه و العالجٌه و ؼٌرها مماٌصدر

 لوزٌر المختص بالسٌاحه.بتحدٌده لرار من الوزٌر المختص بالصحه بالتنسٌك مع ا

 الامة و تشؽٌل و ادارة مركز اتصاالت ) كول سنتر(

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

 وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .، عن النظم المدمجة  13312برلم  23133111،لٌدت فى  23333.333،رأس مالها   

 الوساطة فً انهاء االجراءات االدارٌة امام الجهات الؽٌر حكومٌة . -

 السٌاحه العالجٌة للمرضى و ذلن بتنظٌم اجراءات الحجز لدى المستشفٌات و المراكز الطبٌه و العالجٌه و ؼٌرها مماٌصدر

 المختص بالسٌاحه. بتحدٌده لرار من الوزٌر المختص بالصحه بالتنسٌك مع الوزٌر

 الامة و تشؽٌل و ادارة مركز اتصاالت ) كول سنتر(

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

 -بجوار السنترال المدٌم  -ارض المٌرى  -بجهة : شارع عرابى 

 -دمنهور 

 .   شركة  ،  .Super Drدكتور سوبر -  51

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

 تحمٌك

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

 ، عن . 13312برلم  23133111،لٌدت فى  23333.333

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

 تحمٌك



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 -بجوار السنترال المدٌم  -ارض المٌرى  -شارع عرابى 

 -دمنهور 

 التكنولوجٌا الحدٌثة لتحوٌل وتصنٌع الورق والكرتون   شركة  ،  ؼرض الشركة هو: -  52

 الامةوتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتحوٌل الورق والكرتون.

 وانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطةوذلن دون اإلخالل بؤحكام الم

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 ، عن ؼرض الشركة هو: 13226برلم  23133134،لٌدت فى  53333.333ألحكام المانون  ،رأس مالها   

 الامةوتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتحوٌل الورق والكرتون.

 سارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطةوذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات ال

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 -العامرٌه -مرؼم  -طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوى  21ألحكام المانون ، بجهة : ن 

شركة  ،  فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو    ShoreLine Immigrationشورالٌن امٌجرٌشن  -  53

، عن فً  13351برلم  23133122،لٌدت فى  53333.333ألحكام المانون .  ،رأس مالها   تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً 

 -ش المحكمة  22مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 -محرم بن 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   ShoreLine Immigrationشورالٌن امٌجرٌشن  -  63

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

 21لمادة وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً ا

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .

 الوساطه فى انهاء االجراءات لدى الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة.

 الوساطه فى انهاءاجراءات الحاق الطالب بالجامعات االجنبٌه.

 ن ؼرض الشركة هو، ع 13351برلم  23133122،لٌدت فى  53333.333تمدٌم خدمات رجال االعمال   ،رأس مالها   

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

 21وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الوساطه فى انهاء االجراءات لدى الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة.

 الوساطه فى انهاءاجراءات الحاق الطالب بالجامعات االجنبٌه.

 -محرم بن  -ش المحكمة  22تمدٌم خدمات رجال االعمال ، بجهة : 

 تلٌفون( -كتابة كمبٌوتر  -تصوٌر مستندات  -شركة  ،  )فاكس    ShoreLine Immigrationشورالٌن امٌجرٌشن  -  61

 االستثمار العمارى .

 التوكٌالت التجارٌة.

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1322لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ى التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌنمزاولة ؼرضها إال بعد الحصول عل

 المنظمة لهذا الؽرض .

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات .

 53333.333إلامة وتنظٌم المإتمرات و الندوات و المعارض )بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض   ،رأس مالها   

 تلٌفون( -كتابة كمبٌوتر  -تصوٌر مستندات  -، عن )فاكس  13351برلم  23133122،لٌدت فى 

 االستثمار العمارى .

 التوكٌالت التجارٌة.

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1322لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 اخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌنمزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التر

 المنظمة لهذا الؽرض .

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات .

 -ش المحكمة  22إلامة وتنظٌم المإتمرات و الندوات و المعارض )بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض ، بجهة : 

 -محرم بن 

 شركة  ،  التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك   Pro-Maritimتٌمبرومارٌ -  62

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

 التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك، عن  13235برلم  23133131،لٌدت فى  2333333.333

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

 -الدور الرابع  -بابى العباس  -المبنى االدارى  333مكتب 

 -الجمرن 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Pro-Maritimتٌمبرومارٌ -  63

 التوكٌالت التجارٌة.

 فى تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1322لسنه  121و تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ما ال ٌخل باحكام الموانٌنمزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وب



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المنظمة لهذا الؽرض .

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

 23133131،لٌدت فى  2333333.333وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة هو 13235برلم 

 التوكٌالت التجارٌة.

 فى تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1322لسنه  121و تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ا ال ٌخل باحكام الموانٌنمزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبم

 المنظمة لهذا الؽرض .

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

الدور  -بى العباس با -المبنى االدارى  333وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها ، بجهة : مكتب 

 -الرابع 

 -الجمرن 

 شمال افرٌمٌا الستخالص الزٌوت النباتٌة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  64

 الامة وتشؽٌل مصنع الستخالص وتكرٌر وتعبئة الزٌوت النباتٌة بكافة أنواعها.

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13211برلم  23133131،لٌدت فى  1333333.333

 الامة وتشؽٌل مصنع الستخالص وتكرٌر وتعبئة الزٌوت النباتٌة بكافة أنواعها.

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

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

 تحمٌك

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

 شرق -ك االسكندرٌة الماهرة الصحراوى طرٌ 52

 -ابو المطامٌر  -الطرٌك 

 رواد النوبارٌة لالستثمار العمارى   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  65

 االستثمار العماري بالمدن و المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة و المناطك النائٌة و المناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبه

 و مراعاه لرار رئٌس جمهورٌة 2331لسنة  353فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء  جزٌرة سٌناء

 2332لسنة  356. مصر العربٌة رلم 

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



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم  23133114،لٌدت فى  133333.333للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات   ،رأس مالها    وٌجوز

 ، عن ؼرض الشركة هو 13221

 االستثمار العماري بالمدن و المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة و المناطك النائٌة و المناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبه

 و مراعاه لرار رئٌس جمهورٌة 2331لسنة  353زم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء جزٌرة سٌناء فٌل

 2332لسنة  356. مصر العربٌة رلم 

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

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الحى الثانى  - 131ركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات ، بجهة : عمار وٌجوز للش

 رواد النوبارٌة لالستثمار العمارى   شركة  ،  وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك -  66

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

، عن وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على  13221برلم  23133114،لٌدت فى  133333.333

 تحمٌك

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

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الحى الثانى  - 131

 أجٌاد النوبارٌة لالستثمار العماري   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  61

 ك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبهاالستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناط

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2332 

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

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13362برلم  23133122،لٌدت فى  133333.333

 طك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبهاالستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمنا

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2332 

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

الحً  213وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها ، بجهة : عمار 

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الثانى 

 أجٌاد النوبارٌة لالستثمار العماري   شركة  ،  أو التً لد تعاونها على تحمٌك -  62

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

 ، عن أو التً لد تعاونها على تحمٌك 13362برلم  23133122،لٌدت فى  133333.333

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

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الحً الثانى  213

 نٌوالستر   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  63



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 التجارة العامة والتورٌدات العمومٌة

 المماوالت العامة

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13331برلم  23133115،لٌدت فى  213333.333

 التجارة العامة والتورٌدات العمومٌة

 المماوالت العامة

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

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

 تحمٌك

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

 -اٌتاى البارود  -العاشر من رمضان 

شركة  ،  ؼرض الشركة    Ofaly.Smart For Smart Cities Technology Ltdاوفالى.سمارت لتكنولوچٌا المدن الذكٌة  -  13

 هو

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

 و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجًأنشطة التعهٌد 

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها -

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

 اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .إنتاج المحتوي  -

 ، عن ؼرض الشركة هو 13345برلم  23133124،لٌدت فى  253333.333،رأس مالها      -

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

 ٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجًأنشطة التعهٌد و تطو

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها -

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

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

 سٌدى -الدور االول خلؾ جامعة فاروس  1، بجهة : برادٌز شمه رلم  -

 -جابر 

شركة  ،  إدخال البٌانات    Ofaly.Smart For Smart Cities Technology Ltdاوفالى.سمارت لتكنولوچٌا المدن الذكٌة  -  11

 رونٌة .علً الحاسبات وبالوسائل اإللكت



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومركز نمل تكنولوچٌا المعلومات. -

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

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

 23133124،لٌدت فى  253333.333وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها   ،رأس مالها   

 ٌة .، عن إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترون 13345برلم 

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومركز نمل تكنولوچٌا المعلومات. -

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

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

الدور االول خلؾ جامعة فاروس  1وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها ، بجهة : برادٌز شمه رلم 

 سٌدى -

 -جابر 

بشان  2312لسنة  333،  إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم شركة     Creative visionكرٌتٌؾ فٌجن  -  12

 شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد

 بموافمة و اجراءات الترخٌص بها.

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

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

 15333.333او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات   ،رأس مالها   

بشان شركات  2312لسنة  333رة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم ، عن إدا 13335برلم  23133131،لٌدت فى 

 االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد

 بموافمة و اجراءات الترخٌص بها.

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 ة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشرك

الدور الثالث  22ش 4او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات ، بجهة : 

 -المنتزه  -سٌدي بشر بحري  -

 شركة  ،  السالفة او تشترٌها او   Creative visionفٌجن  كرٌتٌؾ -  13

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، عن السالفة او تشترٌها او 13335برلم  23133131ى ،لٌدت ف 15333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -المنتزه  -ر بحري سٌدي بش -الدور الثالث  22ش 4نشاطها. ، بجهة : 

من لانون سوق رأس المال والئحته التنفذٌة(.  ،رأس مالها    21شركة  ،  فً المادة    Rosewellروزوٌل  -  14

من لانون سوق رأس المال والئحته التنفذٌة(. ، بجهة  21، عن فً المادة  13216برلم  23133111،لٌدت فى  2333333.333

 اإلسكندرٌة. -حً اول الرمل  -منطمة سابا باشا  -ع خلٌل مطران شار 36عمار رلم  - 333: شمة 

من لانون سوق رأس المال والئحته التنفذٌة(.  ،رأس مالها    21شركة  ،  فً المادة    Rosewellروزوٌل  -  15

ذٌة(. ، بجهة : من لانون سوق رأس المال والئحته التنف 21، عن فً المادة  13216برلم  23133111،لٌدت فى  533333.333

 اإلسكندرٌة. -حً اول الرمل  -منطمة سابا باشا  -شارع خلٌل مطران  36عمار رلم  - 333شمة 

تصنٌع مستحضرات  -الامة وتشؽٌل وادارة المصانع لتصنٌع الكٌماوٌات  -شركة  ،  ؼرض الشركه    Rosewellروزوٌل  -  16

تمدٌم الخدمات البترولٌة  -تصنٌع الكٌماوٌات للؽٌر ولدي الؽٌر  -ٌة والطبٌة استخالص الزٌوت العطر -التجمٌل والمنتجات الطبٌة 

 المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وٌشمل ذلن:

معالجة أبار البترول و تحفٌز اإلنتاج )كٌمٌائٌا(. صٌانة خطوط نمل البترول ومحطات معالجة  -صٌانة أبار البترول وتنشٌطها. -

 الزٌت والؽاز.

،لٌدت فى  2333333.333صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة   ،رأس مالها    -ة المٌاة والزٌت والتلوث البٌئً. معالج -

تصنٌع مستحضرات  -الامة وتشؽٌل وادارة المصانع لتصنٌع الكٌماوٌات  -، عن ؼرض الشركه  13216برلم  23133111

تمدٌم الخدمات البترولٌة  -تصنٌع الكٌماوٌات للؽٌر ولدي الؽٌر  -ة والطبٌة استخالص الزٌوت العطرٌ -التجمٌل والمنتجات الطبٌة 

 المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وٌشمل ذلن:

معالجة أبار البترول و تحفٌز اإلنتاج )كٌمٌائٌا(. صٌانة خطوط نمل البترول ومحطات معالجة  -صٌانة أبار البترول وتنشٌطها. -

 الزٌت والؽاز.

شارع  36عمار رلم  - 333صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة ، بجهة : شمة  -المٌاة والزٌت والتلوث البٌئً.  معالجة -

 اإلسكندرٌة. -حً اول الرمل  -منطمة سابا باشا  -خلٌل مطران 

تصنٌع مستحضرات  -الامة وتشؽٌل وادارة المصانع لتصنٌع الكٌماوٌات  -شركة  ،  ؼرض الشركه    Rosewellروزوٌل  -  11

تمدٌم الخدمات البترولٌة  -تصنٌع الكٌماوٌات للؽٌر ولدي الؽٌر  -استخالص الزٌوت العطرٌة والطبٌة  -التجمٌل والمنتجات الطبٌة 

 المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وٌشمل ذلن:

ئٌا(. صٌانة خطوط نمل البترول ومحطات معالجة معالجة أبار البترول و تحفٌز اإلنتاج )كٌمٌا -صٌانة أبار البترول وتنشٌطها. -

 الزٌت والؽاز.

،لٌدت فى  533333.333صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة   ،رأس مالها    -معالجة المٌاة والزٌت والتلوث البٌئً.  -

تصنٌع مستحضرات  -الامة وتشؽٌل وادارة المصانع لتصنٌع الكٌماوٌات  -، عن ؼرض الشركه  13216برلم  23133111

تمدٌم الخدمات البترولٌة  -تصنٌع الكٌماوٌات للؽٌر ولدي الؽٌر  -استخالص الزٌوت العطرٌة والطبٌة  -التجمٌل والمنتجات الطبٌة 

 المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وٌشمل ذلن:

ا(. صٌانة خطوط نمل البترول ومحطات معالجة معالجة أبار البترول و تحفٌز اإلنتاج )كٌمٌائٌ -صٌانة أبار البترول وتنشٌطها. -

 الزٌت والؽاز.

شارع  36عمار رلم  - 333صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة ، بجهة : شمة  -معالجة المٌاة والزٌت والتلوث البٌئً.  -

 اإلسكندرٌة. -حً اول الرمل  -منطمة سابا باشا  -خلٌل مطران 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

األعمال المدنٌة المكملة  -حفر أبار المٌاه واالبار ؼٌر العمٌمة الالزمة ألؼراض البترول.  -،   شركة    Rosewellروزوٌل  -  12

الخدمات  -الخدمات المتعلمة بانزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب األنتاج  -معالجة األسطح من الترسٌبات  -ألعمال الحفر و الصٌانة 

 1322لسنة 123تصدٌر والتوكٌالت التجارٌة . تلتزم الشركة باحكام المانون رلم االستٌراد وال -المتعلمة باالستكشاؾ البترولً  

فً شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اي حك فً  1322لسنة  121والمانون رلم 

حفر أبار المٌاه واالبار ؼٌر  -، عن  13216برلم  23133111،لٌدت فى  2333333.333مزاولة ؼراضها اال   ،رأس مالها   

الخدمات  -معالجة األسطح من الترسٌبات  -األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر و الصٌانة  -العمٌمة الالزمة ألؼراض البترول. 

التصدٌر والتوكٌالت االستٌراد و -الخدمات المتعلمة باالستكشاؾ البترولً   -المتعلمة بانزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب األنتاج 

فً شان سجل المستوردٌن وتنظٌم  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة 123التجارٌة . تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

شارع خلٌل  36عمار رلم  - 333اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اي حك فً مزاولة ؼراضها اال ، بجهة : شمة 

 اإلسكندرٌة. -حً اول الرمل  -ة سابا باشا منطم -مطران 

األعمال المدنٌة المكملة  -حفر أبار المٌاه واالبار ؼٌر العمٌمة الالزمة ألؼراض البترول.  -شركة  ،     Rosewellروزوٌل  -  13

الخدمات  -أنابٌب األنتاج الخدمات المتعلمة بانزال مواسٌر التؽلٌؾ و -معالجة األسطح من الترسٌبات  -ألعمال الحفر و الصٌانة 

 1322لسنة 123االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة . تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -المتعلمة باالستكشاؾ البترولً  

فً شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اي حك فً  1322لسنة  121والمانون رلم 

حفر أبار المٌاه واالبار ؼٌر  -، عن  13216برلم  23133111،لٌدت فى  533333.333ولة ؼراضها اال   ،رأس مالها   مزا

الخدمات  -معالجة األسطح من الترسٌبات  -األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر و الصٌانة  -العمٌمة الالزمة ألؼراض البترول. 

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت  -الخدمات المتعلمة باالستكشاؾ البترولً   -وأنابٌب األنتاج المتعلمة بانزال مواسٌر التؽلٌؾ 

فً شان سجل المستوردٌن وتنظٌم  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة 123التجارٌة . تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

شارع خلٌل  36عمار رلم  - 333اولة ؼراضها اال ، بجهة : شمة اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اي حك فً مز

 اإلسكندرٌة. -حً اول الرمل  -منطمة سابا باشا  -مطران 

شركة  ،  بعد الحصول علً التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل    Rosewellروزوٌل  -  23

اعداد  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة  -  باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

تمدٌم االستشارات الفنٌة والهندسٌة )فٌماعدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدرسات المتعلمة بالتمٌٌم  -االبحاث العلمٌة  

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

، عن بعد الحصول علً  13216برلم  23133111،لٌدت فى  2333333.333المالٌة المنصوص علٌها   ،رأس مالها   

التجارة  -  التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

تمدٌم االستشارات الفنٌة والهندسٌة  -اعداد االبحاث العلمٌة   -العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة 

)فٌماعدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدرسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات 

 36عمار رلم  - 333لٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها ، بجهة : شمة الما

 اإلسكندرٌة. -حً اول الرمل  -منطمة سابا باشا  -شارع خلٌل مطران 

من الجهات المختصة وبما ال ٌخل  شركة  ،  بعد الحصول علً التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها   Rosewellروزوٌل  -  21

اعداد  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة  -  باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

مة بالتمٌٌم تمدٌم االستشارات الفنٌة والهندسٌة )فٌماعدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدرسات المتعل -االبحاث العلمٌة  

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

، عن بعد الحصول علً  13216برلم  23133111،لٌدت فى  533333.333المالٌة المنصوص علٌها   ،رأس مالها   

التجارة  -  من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها

تمدٌم االستشارات الفنٌة والهندسٌة  -اعداد االبحاث العلمٌة   -العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة 

مة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات )فٌماعدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدرسات المتعل

 36عمار رلم  - 333المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها ، بجهة : شمة 

 اإلسكندرٌة. -حً اول الرمل  -منطمة سابا باشا  -شارع خلٌل مطران 

 العرالى لتؤجٌر السٌارات   شركة  ،  ؼرض الشركة هوأحمد  -  22

 تؤجٌر السٌارات عدا التؤجٌر التموٌلً و اللٌموزٌن و النك السٌاحً -

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



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 تحمٌك

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

 عن ؼرض الشركة هو ، 13215برلم  23133111،لٌدت فى  133333.333

 تؤجٌر السٌارات عدا التؤجٌر التموٌلً و اللٌموزٌن و النك السٌاحً -

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

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

 تحمٌك

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

 -مٌناء البصل  -الوردٌان  -شارع المكس 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Move It Misr Operation Center .LLCموؾ ات مصر اوبرٌشن سنتر  -  23

 إلامة وتشؽٌل مراكز االتصاالت )كول سنتر(

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

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

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

 تحمٌك

،  13241برلم  23133132لٌدت فى ، 12333333.333ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن   ،رأس مالها   

 عن ؼرض الشركة هو

 إلامة وتشؽٌل مراكز االتصاالت )كول سنتر(

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

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

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

 تحمٌك

 -سٌدى جابر  -سموحة  -ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن ، بجهة : شارع فوزى معاذ 

شركة  ،  تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها    Move It Misr Operation Center .LLCموؾ ات مصر اوبرٌشن سنتر  -  24

، عن تندمج فٌها أو  13241برلم  23133132،لٌدت فى  12333333.333بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 -سٌدى جابر  -سموحة  -بماً ألحكام المانون . ، بجهة : شارع فوزى معاذ تشترٌها أو تلحمها بها وذلن ط

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   OMAIAزٌاد وفتحى لبٌع وتمدٌم االٌس كرٌم والعصائر والمرطبات والحلوٌات  -  25

 بٌع وتمدٌم االٌس كرٌم والعصائر والمرطبات والحلوٌات.

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

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

 تحمٌك



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13261برلم  23133113،لٌدت فى  1333333.333

 بٌع وتمدٌم االٌس كرٌم والعصائر والمرطبات والحلوٌات.

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

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

 تحمٌك

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

 25شارع النصر تماطع  13لرطبة الكورنٌش بالعمار 

 -باب شرلى  -كامب شٌزار  -ناصٌة طرٌك الجٌش 

 على عبد الفتاح عثمان و شرٌكه   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  26

 و التحؾ و االبالٌن و الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع و تجمٌع االدوات الكهربائٌه ومستلزمات االناره من نجؾ و لمبات لٌد

 االسبوتات و الكشافات اللٌد و المراوح الشفاطات و الدفاٌات و السخانات و التكٌٌفات و الخالطات و المضارب و الكاتٌل.

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

 ، عن ؼرض الشركة  13313برلم  23133123،لٌدت فى  533333.333ها   ،رأس مال

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع و تجمٌع االدوات الكهربائٌه ومستلزمات االناره من نجؾ و لمبات لٌد و التحؾ و االبالٌن و

 خالطات و المضارب و الكاتٌل.االسبوتات و الكشافات اللٌد و المراوح الشفاطات و الدفاٌات و السخانات و التكٌٌفات و ال

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

مرؼم بحرى بجوار مطبعة الصفا  -طرٌك اسكندرٌة الصحراوى  22بجهة : مولع ممارسة النشاط والمركز الرئٌسً للشركة:الكٌلو 

 -العامرٌه  -

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Ofaly .Properties For Real-Estate Ltdاوفالى. بروبرتٌز للعمارات  -  21

 صناعى( -تجاري -المٌام بؤعمال صٌانة المنشآت العمارٌة ) سكنى 

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13341برلم  23133124،لٌدت فى  53333.333

 صناعى( -تجاري -المٌام بؤعمال صٌانة المنشآت العمارٌة ) سكنى 

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

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

 تحمٌك

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

 -سٌدى جابر  -اروس سموحة برادٌز خلؾ جامعة ف 6



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 دمحم عبدالرازق دمحم دمحم ابراهٌم وشرٌكه   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  22

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة االسمدة والمبٌدات والمخصبات الزراعٌة.

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

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

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2332لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 ، عن ؼرض الشركة  13231برلم  23133134،لٌدت فى  333333.333ٌراد والتصدٌر   ،رأس مالها   عموم االست -

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة االسمدة والمبٌدات والمخصبات الزراعٌة.

 شترط فًاستصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌ

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

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2332لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

بالمنطمة الصناعٌة الثانٌة  31اد والتصدٌر ، بجهة : المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط بالعنوان / المطعة رلم عموم االستٌر -

 البحٌرة -مدٌنة النوبارٌة  -) صناعات صؽٌرة ( 

 دمحم عبدالرازق دمحم دمحم ابراهٌم وشرٌكه   شركة  ،  فٌما هو مسموح به لانونا. -  23

 التوكٌالت التجارٌة. -

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

 والئحته التنفٌذة ، مع 2311لسنة  12الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 شطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة.عدم تمتع األن

برلم  23133134،لٌدت فى  333333.333تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها   ،رأس مالها   

 ، عن فٌما هو مسموح به لانونا. 13231

 التوكٌالت التجارٌة. -

 زم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزامتلت

 والئحته التنفٌذة ، مع 2311لسنة  12الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة. عدم تمتع األنشطة

تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها ، بجهة : المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط بالعنوان / 

 البحٌرة -مدٌنة النوبارٌة  -بالمنطمة الصناعٌة الثانٌة ) صناعات صؽٌرة (  31المطعة رلم 

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2311لسنة  12دمحم عبدالرازق دمحم دمحم ابراهٌم وشرٌكه   شركة  ،  بمانون االستثمار رلم  -  33

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 تجاره الجمله والتجزئه فى مجال األسمدة والمبٌدات والمخصبات الزراعٌة.



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

والئحته  2311لسنة  12، عن بمانون االستثمار رلم  13231برلم  23133134،لٌدت فى  333333.333،رأس مالها   

 التنفٌذٌة لبل

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 التجزئه فى مجال األسمدة والمبٌدات والمخصبات الزراعٌة.تجاره الجمله و

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

مدٌنة  -ثانٌة ) صناعات صؽٌرة ( بالمنطمة الصناعٌة ال 31بجهة : المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط بالعنوان / المطعة رلم 

 البحٌرة -النوبارٌة 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Planning Castleبالننج كاسل  -  31

 تنظٌم الحفالت العامة.

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13212برلم  23133133،لٌدت فى  5333.333

 تنظٌم الحفالت العامة.

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

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

 تحمٌك

 12ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 -سٌدى جابر  -ش عمر الخٌام كلٌوباترا حمامات 

 ة  ،  ؼرض الشركة هو:شرك   Moon -X Pharma Co.Ltdاكس فارما المحدودة  -مون -  32

 تجارة وتوزٌع وتصدٌر األدوٌة والمكمالت الؽذائٌة ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌة.

 عموم التصدٌر والتجارة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا والتورٌدات العمومٌة

 تصنٌع مستحضرات التجمٌل واألدوٌة والمكمالت الؽذائٌة لدى الؽٌر.

 الل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطةوذلن دون اإلخ

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

 ن ؼرض الشركة هو:، ع 13256برلم  23133133،لٌدت فى  53333.333

 تجارة وتوزٌع وتصدٌر األدوٌة والمكمالت الؽذائٌة ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌة.

 عموم التصدٌر والتجارة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا والتورٌدات العمومٌة

 تصنٌع مستحضرات التجمٌل واألدوٌة والمكمالت الؽذائٌة لدى الؽٌر.

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



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 -سٌدى جابر  -سموحه  -المستشار محمود العطار 

 شركة  ،  لد تعاونها على تحمٌك   Moon -X Pharma Co.Ltdاكس فارما المحدودة  -مون -  33

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

 ً  طبما

 ، عن لد تعاونها على تحمٌك 13256 برلم 23133133،لٌدت فى  53333.333ألحكام المانون  ،رأس مالها   

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

 ً  طبما

 -سٌدى جابر  -سموحه  -ألحكام المانون ، بجهة : ش المستشار محمود العطار 

شركة  ،  واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات    Super Fnyسوبر فنى لالستشارات -  34

 العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 21علٌها فً المادة 

 لالزمة لكل معرض على حده.إلامة وتنظٌم المعارض و المإتمرات والحفالت العامة بشرط استصدار التراخٌص ا-

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات -

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 5333.333ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول   ،رأس مالها   

واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً  ، عن 13331برلم  23133131،لٌدت فى 

 مجال األوراق المالٌة المنصوص

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 21علٌها فً المادة 

 ل معرض على حده.إلامة وتنظٌم المعارض و المإتمرات والحفالت العامة بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لك-

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات -

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

شارع  5ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول ، بجهة : عمار رلم 

 -الدخٌله  -العجمى  -الهانوفٌل  -لسم الحدٌد و الصلب  -الفردوس 

 شركة  ،  اعماال شبٌهة باعمالها   Super Fnyسوبر فنى لالستشارات -  35

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 ، عن اعماال شبٌهة باعمالها 13331برلم  23133131،لٌدت فى  5333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 ز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجو

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 -الدخٌله  -العجمى  -الهانوفٌل  -الحدٌد و الصلب  لسم -شارع الفردوس  5نشاطها. ، بجهة : عمار رلم 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو:   FRاؾ ار للمماوالت العمومٌة  -  36

 االستثمار العمارى .

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

 لتٌن اواىو ا

 انشاء و ادارة وتشؽٌل المراكز التجارٌة

 المماوالت العامة.

 الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن

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

،لٌدت فى  13333.333ض االستصالح واالستزراع,   ،رأس مالها   هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼرا

 ، عن ؼرض الشركة هو: 13221برلم  23133111

 االستثمار العمارى .

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

 و التٌن اواى

 نشاء و ادارة وتشؽٌل المراكز التجارٌةا

 المماوالت العامة.

 الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن

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

الحى  - 1شمة رلم  323واالستزراع, ، بجهة : عمار رلم  هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح

 مدٌنه -السكنى الثانى 

 -النوبارٌه الجدٌده 

 وكالة بٌهنا للفنون   شركة  ،  عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة -  31

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 21مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

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

،لٌدت فى  1333.333تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج   ،رأس مالها   او التً لد 

 ، عن عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة 13333برلم  23133131

 راق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فًبالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األو

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 21مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 -متفرع من ش مسجد االٌمان  4ها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج ، بجهة : او التً لد تعاون

 -الدخٌله  -الهانوفٌل 

 وكالة بٌهنا للفنون   شركة  ،  فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او -  32

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 ، عن فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او 13333برلم  23133131،لٌدت فى  1333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 اعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مر

 -الدخٌله  -الهانوفٌل  -متفرع من ش مسجد االٌمان  4نشاطها. ، بجهة : 

 عصام فتوح فتوح الجمل وشرٌكته   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  33

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

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

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2332لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353م . فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رل

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

 ، عن ؼرض الشركة  13244برلم  23133132،لٌدت فى  2333333.333تربٌة   ،رأس مالها   

 ألساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فًاستصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك ا

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

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2332لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

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

 -سٌدى جابر  -سموحه  - 11الدور  13شمة  -ابراج توب هاوس  -ش النصر  2تربٌة ، بجهة : 

كته   شركة  ،  جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو عصام فتوح فتوح الجمل وشرٌ -  133

 إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.

 إلامة المزارع السمكٌة .

 منطمة تجاره الجمله والتجزئه لمستحضرات التجمٌل والزٌوت الطبٌعٌة.فى المناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة فٌما عدا

 و مراعاه لرار رئٌس 2331لسنة  353شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 2332لسنه  356جمهورٌه مصر العربٌه رلم 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.

، عن جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن  13244برلم  23133132،لٌدت فى  2333333.333تلتزم   ،رأس مالها   

 إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.

 إلامة المزارع السمكٌة .

 ا عدا منطمةتجاره الجمله والتجزئه لمستحضرات التجمٌل والزٌوت الطبٌعٌة.فى المناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة فٌم

 و مراعاه لرار رئٌس 2331لسنة  353شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 2332لسنه  356جمهورٌه مصر العربٌه رلم 

 عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.

 -سٌدى جابر  -سموحه  - 11الدور  13شمة  -ابراج توب هاوس  -ش النصر  2تلتزم ، بجهة : 

فى شان سجل المستوردٌن ،  1322لسنه  123عصام فتوح فتوح الجمل وشرٌكته   شركة  ،  الشركه باحكام المانون رلم  -  131

 وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة

 لمختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمةؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات ا

 لهذا الؽرض .

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

والئحته   ،رأس مالها    2311لسنة  12ر رلم الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثما

فى شان سجل  1322لسنه  123، عن الشركه باحكام المانون رلم  13244برلم  23133132،لٌدت فى  2333333.333

 المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة

 المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمةؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات 

 لهذا الؽرض .

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

ش  2والئحته ، بجهة :  2311لسنة  12ار رلم الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثم

 -سٌدى جابر  -سموحه  - 11الدور  13شمة  -ابراج توب هاوس  -النصر 

 عصام فتوح فتوح الجمل وشرٌكته   شركة  ،  التنفٌذة ، مع -  132

 تنفٌذٌة.عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته ال

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2311لسنة  12تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

 ، عن التنفٌذة ، مع 13244برلم  23133132،لٌدت فى  2333333.333،رأس مالها   

 عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة.

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2311لسنة  12تثمار رلم تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االس

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 -ى جابر سٌد -سموحه  - 11الدور  13شمة  -ابراج توب هاوس  -ش النصر  2بجهة : 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Nova Nahdaنوفا نهضة لصناعة الحلوٌات  -  133

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الحلوٌات و البسكوٌت بكافة أنواعها.

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13236برلم  23133115فى ،لٌدت  133333.333

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الحلوٌات و البسكوٌت بكافة أنواعها.

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

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

 تحمٌك

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

 -كرموز  -ش النٌل 25

 جهزة الكهربائٌة   شركة  ،  ؼرض الشركة هوسانى الٌكترٌن لصناعة و تجمٌع اال -  134

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع و تجمٌع االجهزه الكهربائٌه

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13223برلم  23133133،لٌدت فى  133333.333

 امة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع و تجمٌع االجهزه الكهربائٌهال

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

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

 تحمٌك

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

 -المنتزه  -صٌدالٌة العطار عزبة الدكتور الطابٌة 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Nerds Board¨نٌردس بورد -  135

 ال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .أعم -

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

 انات .إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌ -



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

،  13212برلم  23133113،لٌدت فى  13333.333إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها   ،رأس مالها    -

 عن ؼرض الشركة هو

 ٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .أعمال التوص -

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

 -الدخٌله  -ابو ٌوسؾ  -عمارات الحدٌد و الصلب  13إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها ، بجهة :  -

 تؤجٌر السٌارات بجمٌع أنواعها ) فٌما عدا اللٌموزٌن (-شركة  ،      oceancarاوشن كار  -  136

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

 فة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السال

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

ٌارات بجمٌع أنواعها ) فٌما عدا تؤجٌر الس-، عن  133323برلم  23133116،لٌدت فى  53333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 اللٌموزٌن (

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

 ٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشتر

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -ماٌو  14ك طرٌ -بمشروع جرٌن بالزا بمنطمة سموحه  -بالمجموعة الثانٌة  D134نشاطها. ، بجهة : وحده رلم 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Body Artبودى أرت -  131

 % سنوٌا بالمجان من الحاالت التً ٌتم تمدٌم 13الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى عالج االمراض الجلدٌة بشرط أن تمدم 

 الخدمة الطبٌة أو العالجٌة او التشخٌصٌه لها

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

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

 تحمٌك

، عن  13333برلم  23133115،لٌدت فى  253333.333ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن   ،رأس مالها   

 ؼرض الشركة هو



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 % سنوٌا بالمجان من الحاالت التً ٌتم تمدٌم 13الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى عالج االمراض الجلدٌة بشرط أن تمدم 

 الخدمة الطبٌة أو العالجٌة او التشخٌصٌه لها

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

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

 تحمٌك

 شارع بهاء الدٌن14مولع ممارسة النشاط : ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن ، بجهة : المركز الرئٌسى و

 -سٌدى جابر  -الؽتورى 

شركة  ،  تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها      Body Artبودى أرت -  132

ذلن طبماً ألحكام المانون . ، ، عن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها و 13333برلم  23133115،لٌدت فى  253333.333

 شارع بهاء الدٌن14بجهة : المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط : 

 -سٌدى جابر  -الؽتورى 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Black Pearlبالن بٌرل للتورٌدات العمومٌة و المماوالت  -  133

 التورٌدات العمومٌة

 المماوالت العامة

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13262برلم  23133113،لٌدت فى  133333.333

 التورٌدات العمومٌة

 المماوالت العامة

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

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

 تحمٌك

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

 -الرمل  -ساباباشا  -عبدهلل الؽرٌانى 

 أحمد أحمد ادم أبوزٌد و شركاه   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  113

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع و انتاج و تعبئة الفحم النباتً.

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

 ، عن ؼرض الشركة  13313برلم  23133111،لٌدت فى  323333.333،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع و انتاج و تعبئة الفحم النباتً.



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 -المنتزه  -السٌوؾ شماعة  -ش أدٌب معمد  - 2بجهة : برج الزهراء 

 دمحم سٌؾ النصر احمد على وشرٌكه   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الهٌاكل المعدنٌة لمعدات المصانع. -  111

 الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن

 لمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح وا

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الهٌاكل المعدنٌة  13313برلم  23133133،لٌدت فى  333333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 لمعدات المصانع.

 الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن

 ٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموان

 نشاطها. ، بجهة : 

شركة  ،  ؼرض    Cadicas For Engineering Solutions And Servicesكادٌكاس للحلول و الخدمات الهندسٌة   -  112

 الشركة هو

 شارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المالتمدٌم االستشارات الهندسٌة )فٌما عدا االست

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 21المادة 

 فى شان وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ 1322لسنه  121م التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركه باحكام المانون رلم عمو

 ، عن ؼرض الشركة هو 13222برلم  23133133،لٌدت فى  133333.333تؤسٌس الشركة اى حك   ،رأس مالها   

 لمانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المالتمدٌم االستشارات الهندسٌة )فٌما عدا االستشارات ا

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 21المادة 

 فى شان وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ 1322لسنه  121ٌالت التجارٌة تلتزم الشركه باحكام المانون رلم عموم التوك

 -الرمل  -فلمنج  -تؤسٌس الشركة اى حك ، بجهة : شارع احمد باشا ترن 

شركة  ،  فى    Cadicas For Engineering Solutions And Servicesكادٌكاس للحلول و الخدمات الهندسٌة   -  113

 مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما

 ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 التورٌدات العمومٌة

 اعداد الدراسات االلتصادٌة و الهندسٌة و التكنولوجٌة للمشروعات

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

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

 تحمٌك



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على  13222برلم  23133133،لٌدت فى  133333.333ؼرضها   ،رأس مالها   

 التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما

 ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 التورٌدات العمومٌة

 اعداد الدراسات االلتصادٌة و الهندسٌة و التكنولوجٌة للمشروعات

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

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

 تحمٌك

 -لرمل ا -فلمنج  -ؼرضها ، بجهة : شارع احمد باشا ترن 

شركة  ،  فً مصر    Cadicas For Engineering Solutions And Servicesكادٌكاس للحلول و الخدمات الهندسٌة   -  114

 133333.333أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

، عن فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن  13222 برلم 23133133،لٌدت فى 

 -الرمل  -فلمنج  -طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : شارع احمد باشا ترن 

 ثالجات الشهد   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  115

 الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الؽذائٌة وتبرٌدها أو الامة وتشؽٌل الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت

 تجمٌدها.

 الامة وتشؽٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌة

 المماوالت العامة والمتخصصة.

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا والتورٌدات العمومٌة

 المرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فًاستصالح وتجهٌز األراضً ب

،  13321برلم  23133122،لٌدت فى  4333333.333هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض   ،رأس مالها   

 عن ؼرض الشركة هو

 لزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الؽذائٌة وتبرٌدها أوالامة وتشؽٌل الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت ا

 تجمٌدها.

 الامة وتشؽٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌة

 المماوالت العامة والمتخصصة.

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا والتورٌدات العمومٌة

 مرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فًاستصالح وتجهٌز األراضً بال

 مدٌنه -احمد بدوى ؼرب النوبارٌة  4أ فرع  12هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض ، بجهة : لطعة رلم 

 -النوبارٌه الجدٌده 

 اع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراعثالجات الشهد   شركة  ،  االستصالح واالستزر -  116



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2332لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 الامة وتشؽٌل وادارة محطة لتموٌن وخدمة السٌارات.

 ٌط والرش المحورى.تصمٌم وتنفٌذ شبكات الرى بالرش والتنم

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع أجهزة الرى المحورى ) البٌفوت(

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة.

برلم  23133122،لٌدت فى  4333333.333والمانون رلم   ،رأس مالها    1322لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 أن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع، عن االستصالح واالستزراع, و 13321

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2332لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 الامة وتشؽٌل وادارة محطة لتموٌن وخدمة السٌارات.

 لرش المحورى.تصمٌم وتنفٌذ شبكات الرى بالرش والتنمٌط وا

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع أجهزة الرى المحورى ) البٌفوت(

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة.

 -احمد بدوى ؼرب النوبارٌة  4أ فرع  12والمانون رلم ، بجهة : لطعة رلم  1322لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 مدٌنه

 -النوبارٌه الجدٌده 

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1322لسنه  121الجات الشهد   شركة  ،  ث -  111

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

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 وتشؽٌل مصنع لتصنٌع تفاوى الحاصالت الزراعٌة.الامة 

 المٌام باعمال تنسٌك و صٌانة و ادارة وتجمٌل الحدائك و الطرق و المٌادٌن )الالند سكٌب(

 4333333.333وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص   ،رأس مالها   

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1322لسنه  121، عن  13321برلم  23133122،لٌدت فى 

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

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 ل مصنع لتصنٌع تفاوى الحاصالت الزراعٌة.الامة وتشؽٌ

 المٌام باعمال تنسٌك و صٌانة و ادارة وتجمٌل الحدائك و الطرق و المٌادٌن )الالند سكٌب(

 4أ فرع  12وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص ، بجهة : لطعة رلم 

 مدٌنه -ارٌة احمد بدوى ؼرب النوب



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -النوبارٌه الجدٌده 

 ثالجات الشهد   شركة  ،  الالزمة لممارسة هذه األنشطة . -  112

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

 تحمٌك

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

 ، عن الالزمة لممارسة هذه األنشطة . 13321برلم  23133122،لٌدت فى  4333333.333

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

 تحمٌك

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

 مدٌنه -احمد بدوى ؼرب النوبارٌة  4أ فرع  12رلم 

 -النوبارٌه الجدٌده 

 الخارج   شركة  ،  ؼرض الشركة هوالمصرٌة اللٌبٌة اللحاق العمالة المصرٌة ب -  113

 الحاق العمالة المصرٌة للعمل بالخارج.

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13233برلم  23133115،لٌدت فى  133333.333

 بالخارج. الحاق العمالة المصرٌة للعمل

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

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

 تحمٌك

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

 -مرسى مطروح  -شارع المصر السنوسٌة 

 الفرسان لصناعة المالبس الجاهزة و المنسوجات   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  123

 و المنسوجات الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13325برلم  23133122،لٌدت فى  133333.333

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة و المنسوجات



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسةهذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌ

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

 تحمٌك

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

 113تنظٌم ش  15عمار  3بلون  51رلم 

 -المنتزه  -الراس السوداء  -تمسٌم الفضالى سٌدي بشر لبلً 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Black Eagle Unitedبالن اٌجل ٌوناٌتد -  121

ً أعمال الوكالة المالحٌة وتمثٌل   مالن السفن األجنبٌة )ال ٌشمل ذلن خدمات نمل السائحٌن( فً حدود المسموح به لانونا

 المٌام بكافة أعمال األشؽال البحرٌة

 فى شان سجل تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ 1322لسنه  121التوكٌالت التجارٌة.تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبماتؤسٌس الشركة اى حك فى مزا

 ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 التورٌدات البحرٌة.

 ، عن ؼرض الشركة هو 13234برلم  23133131،لٌدت فى  53333.333عموم   ،رأس مالها   

ً أعمال الوكالة المالحٌة وتمثٌل مال  ن السفن األجنبٌة )ال ٌشمل ذلن خدمات نمل السائحٌن( فً حدود المسموح به لانونا

 المٌام بكافة أعمال األشؽال البحرٌة

 فى شان سجل تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ 1322لسنه  121التوكٌالت التجارٌة.تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبماتؤسٌس الشركة اى حك فى مزاول

 ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 التورٌدات البحرٌة.

 سٌدى -سموحه  -ناصٌة الصباحٌه  -عموم ، بجهة : برج سموحه بلس 

 -جابر 

 شركة  ،  التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.   Black Eagle Unitedبالن اٌجل ٌوناٌتد -  122

 المٌام بجمٌع أعمال شحن وتفرٌػ السفن.

 المماوالت العامة فً مجال النمل البحري.

 المٌام بؤعمال التخزٌن وإستؽالل وادارة المخازن و المستودعات )عدا مخازن الكٌماوٌات والمواد الخطرة(.

 لمجمعة.المٌام بؤعمال التخلٌص الجمركً والبوالص ا

 األنشطة المرتبطة بالمالحات الطبٌعٌة أو الصناعٌة أو الملح الصخرى.

 تجارة المالبس والمنسوجات.



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 التورٌدات العمومٌة.

 حك استؽالل العالمات التجارٌة )فرنشاٌز(

عن التصدٌر ،  13234برلم  23133131،لٌدت فى  53333.333وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها   

 فٌما هو مسموح به لانونا.

 المٌام بجمٌع أعمال شحن وتفرٌػ السفن.

 المماوالت العامة فً مجال النمل البحري.

 المٌام بؤعمال التخزٌن وإستؽالل وادارة المخازن و المستودعات )عدا مخازن الكٌماوٌات والمواد الخطرة(.

 .المٌام بؤعمال التخلٌص الجمركً والبوالص المجمعة

 األنشطة المرتبطة بالمالحات الطبٌعٌة أو الصناعٌة أو الملح الصخرى.

 تجارة المالبس والمنسوجات.

 التورٌدات العمومٌة.

 حك استؽالل العالمات التجارٌة )فرنشاٌز(

 سٌدى -سموحه  -ناصٌة الصباحٌه  -وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : برج سموحه بلس 

 -جابر 

شركة  ،  والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة    Black Eagle Unitedبالن اٌجل ٌوناٌتد -  123

 هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

، عن والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة  13234برلم  23133131،لٌدت فى  53333.333

 هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 سٌدى -سموحه  -ناصٌة الصباحٌه  -سموحه بلس 

 -جابر 

 شركة أكادٌمٌة الجٌل المشرق للعلوم المتطورة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  124

 انشاء او اداره او تشؽٌل المدارس

 انشاء الجامعات-

 انشاء او اداره او تشؽٌل مدارس ومعاهد التعلٌم الفنى-

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتنمٌة وتدرٌب الموارد البشرٌة.



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزامتلتزم الشركة بإفر

 والئحته التنفٌذة ، مع 2311لسنة  12الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

، عن ؼرض  13225برلم  23133114،لٌدت فى  53333.333ستثمار   ،رأس مالها   عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإل

 الشركة هو

 انشاء او اداره او تشؽٌل المدارس

 انشاء الجامعات-

 انشاء او اداره او تشؽٌل مدارس ومعاهد التعلٌم الفنى-

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتنمٌة وتدرٌب الموارد البشرٌة.

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

 والئحته التنفٌذة ، مع 2311لسنة  12الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 تثمار ، بجهة : شارع عمر بن الخطاب متفرع من شارع الجمهورٌة أمامعدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلس

 -العامرٌه  -شروق العامرٌه

 شركة أكادٌمٌة الجٌل المشرق للعلوم المتطورة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  125

 انشاء او اداره او تشؽٌل المدارس

 انشاء الجامعات-

 م الفنىانشاء او اداره او تشؽٌل مدارس ومعاهد التعلٌ-

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتنمٌة وتدرٌب الموارد البشرٌة.

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

 والئحته التنفٌذة ، مع 2311لسنة  12ن اإلستثمار رلم الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانو

، عن ؼرض  13225برلم  23133114،لٌدت فى  1232333.333عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار   ،رأس مالها   

 الشركة هو

 انشاء او اداره او تشؽٌل المدارس

 انشاء الجامعات-

 م الفنىانشاء او اداره او تشؽٌل مدارس ومعاهد التعلٌ-

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتنمٌة وتدرٌب الموارد البشرٌة.

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

 والئحته التنفٌذة ، مع 2311لسنة  12ن اإلستثمار رلم الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانو

 عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار ، بجهة : شارع عمر بن الخطاب متفرع من شارع الجمهورٌة أمام

 -العامرٌه  -شروق العامرٌه



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة.شركة أكادٌمٌة الجٌل المشرق للعلوم المتطورة   شركة  ،  المشار إلٌه بالضمانات و -  126

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2311لسنة  12تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

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

 تحمٌك

افز الوارده به ، عن المشار إلٌه بالضمانات والحو 13225برلم  23133114،لٌدت فى  53333.333ؼرضها   ،رأس مالها   

 وبالئحته التنفٌذٌة.

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2311لسنة  12تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

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

 تحمٌك

 ؼرضها ، بجهة : شارع عمر بن الخطاب متفرع من شارع الجمهورٌة أمام

 -العامرٌه  -شروق العامرٌه

 شركة أكادٌمٌة الجٌل المشرق للعلوم المتطورة   شركة  ،  المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة. -  121

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2311لسنة  12تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 االت.النشاط الخارج عن تلن المج

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

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

 تحمٌك

، عن المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده  13225برلم  23133114،لٌدت فى  1232333.333لها   ؼرضها   ،رأس ما

 به وبالئحته التنفٌذٌة.

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2311لسنة  12تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 ت.النشاط الخارج عن تلن المجاال

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

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

 تحمٌك

 رع عمر بن الخطاب متفرع من شارع الجمهورٌة أمامؼرضها ، بجهة : شا

 -العامرٌه  -شروق العامرٌه



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة أكادٌمٌة الجٌل المشرق للعلوم المتطورة   شركة  ،  فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو  -  122

، عن فً  13225برلم  23133114،لٌدت فى  53333.333تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

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

 الخطاب متفرع من شارع الجمهورٌة أمام

 -العامرٌه  -شروق العامرٌه

للعلوم المتطورة   شركة  ،  فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو شركة أكادٌمٌة الجٌل المشرق  -  123

، عن  13225برلم  23133114،لٌدت فى  1232333.333تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

ها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : شارع عمر فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحم

 بن الخطاب متفرع من شارع الجمهورٌة أمام

 -العامرٌه  -شروق العامرٌه

 شركة  ،  وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع   FRاؾ ار للمماوالت العمومٌة  -  133

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2332لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353لرار رئٌس الوزراء رلم  . فٌما عدا المناطك الصادر بها

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا والتورٌدات العمومٌة

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.

 الامة وتشؽٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌة.

ة وتشؽٌل الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الؽذائٌة وتبرٌدها   ،رأس مالها   الام

 ، عن وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع 13221برلم  23133111،لٌدت فى  13333.333

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2332لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353ار رئٌس الوزراء رلم . فٌما عدا المناطك الصادر بها لر

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا والتورٌدات العمومٌة

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.

 الامة وتشؽٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌة.

تشؽٌل الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الؽذائٌة وتبرٌدها ، بجهة : الامة و

 مدٌنه -الحى السكنى الثانى  - 1شمة رلم  323عمار رلم 

 -النوبارٌه الجدٌده 

 شركة  ،  أو   FRاؾ ار للمماوالت العمومٌة  -  131

 تجمٌدها.

 كٌة .إلامة المزارع السم

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

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

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



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 ، عن أو 13221برلم  23133111،لٌدت فى  13333.333

 تجمٌدها.

 إلامة المزارع السمكٌة .

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

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

 ٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطةوذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

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

 مدٌنه -الحى السكنى الثانى  - 1شمة رلم  323

 -النوبارٌه الجدٌده 

 شركة  ،  لد تعاونها على تحمٌك   FRت العمومٌة اؾ ار للمماوال -  132

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

 ً  طبما

 مٌك، عن لد تعاونها على تح 13221برلم  23133111،لٌدت فى  13333.333ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

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

 ً  طبما

 مدٌنه -الحى السكنى الثانى  - 1شمة رلم  323ألحكام المانون . ، بجهة : عمار رلم 

 -النوبارٌه الجدٌده 

ثمان علً وشركاه   شركة  ،   الامة وتشؽٌل مصنع لخلط ومزج المواد الكٌماوٌة النتاج النروٌجٌه للبوٌات احمد عثمان ع -  133

العبوات الدهانات وتعبئة منتجات الشركة فمط وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها*ٌكون للشركة    

الامة وتشؽٌل مصنع لخلط ومزج المواد الكٌماوٌة ، عن  13242برلم  23133132،لٌدت فى  1333333.333،رأس مالها   

النتاج العبوات الدهانات وتعبئة منتجات الشركة فمط وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها*ٌكون 

 -كفر الدوار -لمعدٌة ا -عزبة دمحم محجوب  -للشركة ، بجهة : مركز رئٌسى ومولع ممارسة النشاطفى ناصٌة الستٌن بكوم الطرفاٌة 

النروٌجٌه للبوٌات احمد عثمان عثمان علً وشركاه   شركة  ،   الامة وتشؽٌل مصنع لخلط ومزج المواد الكٌماوٌة النتاج  -  134

العبوات الدهانات وتعبئة منتجات الشركة فمط وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها*ٌكون للشركة    

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لخلط ومزج المواد الكٌماوٌة  13242برلم  23133132،لٌدت فى  1333333.333رأس مالها   ،

النتاج العبوات الدهانات وتعبئة منتجات الشركة فمط وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها*ٌكون 

 االسكندرٌة-سٌدى جابر  -االبراهٌمٌة  -ارع احمد عالم ش5للشركة ، بجهة : اضافه فرع الكائن  فى 

 رهفكو لتشؽٌل المعادن   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  135

 الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن

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

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

 تحمٌك



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13243برلم  23133132لٌدت فى ، 133333.333

 الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن

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

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

 تحمٌك

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

 الحى -المجاورة االولى  -بالدور االرضً  452

 -برج العرب  -الثانً 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   King Fast Mealكٌنج فاست مٌل -  136

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

 التٌن اواى

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13331برلم  23133116،لٌدت فى  133333.333

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

 التٌن اواى

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

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

 تحمٌك

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

 -المنتزه  -سٌدى بشر  -مدٌنة بنن فٌصل  53عمارة 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Ofaly.Mart For Retail Trade Ltdاوفالى. مارت لتجارة التجزئة -  131

 للشركة او للؽٌر ومعدات البٌع بالتجزئة ذاتٌة الخدمة.التجارة العامة من خالل المحالت التجارٌة المملوكة 

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13342برلم  23133124،لٌدت فى  533333.333

 كة للشركة او للؽٌر ومعدات البٌع بالتجزئة ذاتٌة الخدمة.التجارة العامة من خالل المحالت التجارٌة المملو



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

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

 تحمٌك

 3ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون ، بجهة : شمة 

 -سٌدى جابر  -سموحة برادٌز خلؾ جامعة فاروس 

 اوالت   شركة  ،  ؼرض الشركة هومامكو جروب لتكنولوچبا معالجة المٌاه و البٌئة و المم -  132

 الامة او ادارة و تشؽٌل وتركٌب وصٌانه محطات تحلٌة مٌاه الشرب وتكرٌرها وشبكات توزٌعها وخطوط نملها و معالجتها و –

 تدوٌرها, وفما للمعاٌٌر الفنٌة و العلمٌة الممررة فى هذا الشؤن.

 لصحى او الصرؾ الصناعى والتنمٌة وتوصٌالتها .الامة او ادارة و تشؽٌل وتركٌب وصٌانه محطات الصرؾ ا –

 المماوالت العامة

 التورٌدات العمومٌة.

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13363رلم ب 23133125،لٌدت فى  13333333.333وٌجوز للشركة   ،رأس مالها   

 الامة او ادارة و تشؽٌل وتركٌب وصٌانه محطات تحلٌة مٌاه الشرب وتكرٌرها وشبكات توزٌعها وخطوط نملها و معالجتها و –

 تدوٌرها, وفما للمعاٌٌر الفنٌة و العلمٌة الممررة فى هذا الشؤن.

 حى او الصرؾ الصناعى والتنمٌة وتوصٌالتها .الامة او ادارة و تشؽٌل وتركٌب وصٌانه محطات الصرؾ الص –

 المماوالت العامة

 التورٌدات العمومٌة.

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

 -لجوهرة برج فٌنسٌا عمارة ا -لوران  -وٌجوز للشركة ، بجهة : طرٌك الحرٌة 

 -الرمل 

 برودكس للتجارة   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا. -  133

 عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1322لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكاممزاولة 

، عن التجارة العامة والتوزٌع  13362برلم  23133123،لٌدت فى  53333.333الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض  ،رأس مالها   

 فٌما هو مسموح به لانونا.

 هو مسموح به لانونا. عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1322لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -المنتزه  -تنظٌم سابما(السٌوؾ 2- 224شارع محمود عبدالمنعم عبدهلل )رلم 11:  الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض ، بجهة

 برودكس للتجارة   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا. -  143

 عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.

 ان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فىفى ش 1322لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام

وزٌع ، عن التجارة العامة والت 13362برلم  23133123،لٌدت فى  53333.333الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض  ،رأس مالها   

 فٌما هو مسموح به لانونا.

 عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1322لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ختصة وبما ال ٌخل باحكاممزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات الم

 -المنتزه  -تنظٌم سابما(السٌوؾ 2- 224شارع محمود عبدالمنعم عبدهلل )رلم 11الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض ، بجهة : 

 سعداوى للبترول   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  141

 الامة و تشؽٌل محطة لتموٌن السٌارات

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13233برلم  23133131،لٌدت فى  233333.333

 الامة و تشؽٌل محطة لتموٌن السٌارات

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

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

 تحمٌك

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

 -سٌدى برانى  -السلوم  -رٌك مطروح ط 33

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Insignia Design Groupشركة مجموعة التمٌز للتصمٌم  -  142

 اعداد التصمٌمات الهندسٌة و االشراؾ على تنفٌذ المشروعات.

 بموافمة و اجراءات الترخٌص بها بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد 2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 تصمٌم وانتاج البرامج وٌشمل :

 أعمال التوصٌؾ و التحلٌل و التصمٌم للبرمجٌات و لواعد البٌانات و التطبٌمات بمختلؾ انواعها. -ا

 و التدرٌب علٌها .أعمال إنتاج و تطوٌر البرامج و التطبٌمات و إنشاء لواعد البٌانات و نظم المعلومات االلكترونٌة و تشؽٌلها  -ب



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13215برلم  23133132،لٌدت فى  13633.333إنتاج المحتوى   ،رأس مالها    -ج

 اعداد التصمٌمات الهندسٌة و االشراؾ على تنفٌذ المشروعات.

 ة و اجراءات الترخٌص بهابشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافم 2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 تصمٌم وانتاج البرامج وٌشمل :

 أعمال التوصٌؾ و التحلٌل و التصمٌم للبرمجٌات و لواعد البٌانات و التطبٌمات بمختلؾ انواعها. -ا

 ٌب علٌها .أعمال إنتاج و تطوٌر البرامج و التطبٌمات و إنشاء لواعد البٌانات و نظم المعلومات االلكترونٌة و تشؽٌلها و التدر -ب

 -الدخٌله  -العجمى  -ش الدراٌسى الهانوفٌل  1إنتاج المحتوى ، بجهة : عمارة  -ج

شركة  ،  اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت و صورة    Insignia Design Groupشركة مجموعة التمٌز للتصمٌم  -  143

 و بٌانات .

 ٌة.إدخال البٌانات على الحاسبات و بالوسائل اإللكترون -د

 انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات

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

 ة الموارد البشرٌةالامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌ

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

، عن اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت و صورة  13215برلم  23133132،لٌدت فى  13633.333حك   ،رأس مالها   

 و بٌانات .

 إدخال البٌانات على الحاسبات و بالوسائل اإللكترونٌة. -د

 انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات

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

 لموارد البشرٌةالامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة ا

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

 -الدخٌله  -العجمى  -ش الدراٌسى الهانوفٌل  1حك ، بجهة : عمارة 

ٌما عدا شركة  ،  استؽالل العالمات التجارٌة ) الفرنشاٌز ( ف   Insignia Design Groupشركة مجموعة التمٌز للتصمٌم  -  144

 التوكٌالت التجارٌة.

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

 21ً المادة وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها ف

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات و االبحاث العلمٌه.



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المماوالت العامة

 المماوالت المتخصصة

، عن استؽالل العالمات التجارٌة ) الفرنشاٌز ( فٌما  13215برلم  23133132،لٌدت فى  13633.333التجارة   ،رأس مالها   

 ا التوكٌالت التجارٌة.عد

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

 21دة وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً الما

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات و االبحاث العلمٌه.

 المماوالت العامة

 المماوالت المتخصصة

 -الدخٌله  -العجمى  -ش الدراٌسى الهانوفٌل  1التجارة ، بجهة : عمارة 

شركة  ،  العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا /    Insignia Design Groupشركة مجموعة التمٌز للتصمٌم  -  145

 التورٌدات العمومٌة

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.

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

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

 تحمٌك

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

 ن العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة، ع 13215برلم  23133132،لٌدت فى  13633.333

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.

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

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

 تحمٌك

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

 -الدخٌله  -العجمى  -ش الدراٌسى الهانوفٌل  1عمارة 

 هاشمٌة مصر للصناعة و التجارة   شركة  ،  ؼرض الشركة هوال -  146

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة االدوٌة البشرٌة و البٌطرٌة الزراعٌة و الصحٌة و المستلزمات الطبٌة و مستحضراتها و

 مستحضرات التجمٌل و المكمالت الؽذائٌة والصٌدلٌة واضافات االعالؾ و تصنٌعها لدى الؽٌر.

 االدوٌة البشرٌة و البٌطرٌة الزراعٌة و الصحٌة و المستلزمات الطبٌة و مستحضراتها و مستحضرات التجمٌل وتسوٌك 

 المكمالت الؽذائٌةو الصٌدلٌة واضافات االعالؾ .

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ادارة المشروعات.

 ، عن ؼرض الشركة هو 13211برلم  23133111،لٌدت فى  153333.333مع   ،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة االدوٌة البشرٌة و البٌطرٌة الزراعٌة و الصحٌة و المستلزمات الطبٌة و مستحضراتها و

 مستحضرات التجمٌل و المكمالت الؽذائٌة والصٌدلٌة واضافات االعالؾ و تصنٌعها لدى الؽٌر.

 دوٌة البشرٌة و البٌطرٌة الزراعٌة و الصحٌة و المستلزمات الطبٌة و مستحضراتها و مستحضرات التجمٌل وتسوٌك اال

 المكمالت الؽذائٌةو الصٌدلٌة واضافات االعالؾ .

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 ادارة المشروعات.

 ( بالطابك2المسطح التجارى )  -ٌزٌنٌا ز -ابن حولل  13مع ، بجهة : 

 -الرمل  -االول 

بشان شركات االدارة  2312لسنة  333الهاشمٌة مصر للصناعة و التجارة   شركة  ،  مراعاه المرار الوزارى رلم  -  141

 الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها

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

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

 تحمٌك

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

بشان شركات االدارة  2312لسنة  333، عن مراعاه المرار الوزارى رلم  13211برلم  23133111،لٌدت فى  153333.333

 الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها

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

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

 تحمٌك

 13شترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو ت

 ( بالطابك2المسطح التجارى )  -زٌزٌنٌا  -ابن حولل 

 -الرمل  -االول 

 شركة  ،  على حدة(.   ShoreLine Immigrationشورالٌن امٌجرٌشن  -  142

 ت والمراكز الطبٌه والعالجٌة فى جمٌع التخصصاتالسٌاحه العالجٌه للمرضى وذلن بتنظٌم اجراءات الحجز لدى المستشفٌا

 لعالجهم وكل ما سبك ال ٌشمل نشاط الوساطه فى التامٌن

 التسوٌك االلكترونى.

 المٌام باعمال الترجمة.

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



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 تحمٌك

 ، عن على حدة(. 13351برلم  23133122،لٌدت فى  53333.333ؼرضها   ،رأس مالها   

 ت والمراكز الطبٌه والعالجٌة فى جمٌع التخصصاتالسٌاحه العالجٌه للمرضى وذلن بتنظٌم اجراءات الحجز لدى المستشفٌا

 لعالجهم وكل ما سبك ال ٌشمل نشاط الوساطه فى التامٌن

 التسوٌك االلكترونى.

 المٌام باعمال الترجمة.

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

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

 تحمٌك

 -محرم بن  -ش المحكمة  22ؼرضها ، بجهة : 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Neeyamo Enterprise Solutionنٌامو لحلول المشارٌع  -  143

 العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة الامة وتشؽٌل مركز

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

 لٌة المنصوص علٌها فًواالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق الما

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 21المادة 

 133333.333وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة هو 13311برلم  23133116،لٌدت فى 

 داد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌةالامة وتشؽٌل مركز الع

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

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 21المادة 

 -وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص ، بجهة : ش مسجد نور االسالم 

 -المنتزه  -سٌدى بشر 

 شركة  ،  الالزمة لممارسة هذه األنشطة .   Neeyamo Enterprise Solutionنٌامو لحلول المشارٌع  -  153

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

 تحمٌك

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

 ، عن الالزمة لممارسة هذه األنشطة . 13311برلم  23133116،لٌدت فى  133333.333

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

 تحمٌك



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 -المنتزه  -سٌدى بشر  -مسجد نور االسالم 

 اركو لألعالؾ   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  151

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األعالؾ بجمٌع أنواعها.

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13313برلم  23133111،لٌدت فى  133333.333

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األعالؾ بجمٌع أنواعها.

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

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

 تحمٌك

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

 راس الحكمة-طرٌك مطروح اسكندرٌة  -بوابة المرور 

 -مرسى مطروح  -

النٌل لتصنٌع الحاصالت الزراعٌة  ش.ذ.م.م   شركة  ،  وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على  -  152

دمج فً الهٌئات السالفة أوتشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج . ن ما ٌجوز لها أن تن

 المانون والئحته التنفٌذٌة . 

، عن وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد  13253برلم  23133133،لٌدت فى  12333.333،رأس مالها     

لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أوتشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً  تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج . ن ما ٌجوز

 ابو المطامٌر -مرالبه طٌبه  53الكٌلو  2/32ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة . ، بجهة : لطعة 

 النٌل لتصنٌع الحاصالت الزراعٌة  ش.ذ.م.م   شركة  ،    -  153

درٌج وتجفٌؾ وتجمٌد وتبرٌد وتعبئة وحفظ وتشمٌع وتؽلٌؾ وتجهٌز الحاصالت الزراعٌة .  الامة وتشؽٌل محطة لفرز وؼربلة وت1 

 والخضروات والفاكهة بكافة انواعها .

 . استصالح واستزراع األراضً البور والصحراوٌة أو أحداهما: 2   

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

 لدان  23333ب ( استزراع األراضً المستصلحة . وذلن كله فى حدود الل من  )  

 . التجارة فٌما هو مسموح به لانونا .3  

 . عموم االستٌراد والتصدٌر .4  

.  الامة وتشؽٌل محطة لفرز 1، عن  13253برلم  23133133،لٌدت فى  12333.333تلتزم الشركه   ،رأس مالها    -  

وتجفٌؾ وتجمٌد وتبرٌد وتعبئة وحفظ وتشمٌع وتؽلٌؾ وتجهٌز الحاصالت الزراعٌة والخضروات والفاكهة بكافة وؼربلة وتدرٌج 

 انواعها .

 . استصالح واستزراع األراضً البور والصحراوٌة أو أحداهما: 2   

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

 لدان  23333استزراع األراضً المستصلحة . وذلن كله فى حدود الل من ) ب (   

 . التجارة فٌما هو مسموح به لانونا .3  

 . عموم االستٌراد والتصدٌر .4  

 ابو المطامٌر -مرالبه طٌبه  53الكٌلو  2/32تلتزم الشركه ، بجهة : لطعة  -  



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لسنه  121والمانون رلم  1322لسنه  123شركة  ،  باحكام المانون رلم النٌل لتصنٌع الحاصالت الزراعٌة  ش.ذ.م.م    -  154

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه  ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد  1322

مع  -الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض  . الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة  ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام 

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

،لٌدت فى  12333.333وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات   ،رأس مالها    

فى شان سجل المستوردٌن  1322لسنه  121والمانون رلم  1322لسنه  123، عن باحكام المانون رلم  13253برلم  23133133

وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه  ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة 

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح  -الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض  .  لمزاولة  ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام

 والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة.

 -مرالبه طٌبه  53الكٌلو  2/32وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات ، بجهة : لطعة  

 لمطامٌرابو ا

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Ofaly.Motor For Automotive Industriesاوفالى.موتور لصناعات السٌارات -  155

 الامة و تشؽٌل محطات لشحن السٌارات الكهربائٌة

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع السٌارات الكهربائٌة و الؽٌر كهربائٌة

 ائٌةالامة و تشؽٌل مصنع لتصنبع البطارٌات الكهرب

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

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

 تحمٌك

، عن  13346برلم  23133124،لٌدت فى  1333333.333فً الخارج ، كما ٌجوز لها   ،رأس مالها   ؼرضها فً مصر أو 

 ؼرض الشركة هو

 الامة و تشؽٌل محطات لشحن السٌارات الكهربائٌة

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع السٌارات الكهربائٌة و الؽٌر كهربائٌة

 الامة و تشؽٌل مصنع لتصنبع البطارٌات الكهربائٌة

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

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

 تحمٌك

 -سٌدى جابر  -خلؾ جامعة فاروس  1رج ، كما ٌجوز لها ، بجهة : سموحة برادٌز شمة ؼرضها فً مصر أو فً الخا

شركة  ،  أن تندمج فٌها أو تشترٌها    Ofaly.Motor For Automotive Industriesاوفالى.موتور لصناعات السٌارات -  156

، عن أن تندمج  13346برلم  23133124ٌدت فى ،ل 1333333.333أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 -سٌدى جابر  -خلؾ جامعة فاروس  1فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : سموحة برادٌز شمة 

أو إنتاج البٌض أو دمحم محمود دمحم و شرٌكاه   شركة  ،  الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ  -  151

 التسمٌن أو اللحوم.

 تربٌه الخٌول.

 إلامة المزارع السمكٌة .

 الامة وتشؽٌل مصنع لنعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة.



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

، عن الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج  13321برلم  23133133،لٌدت فى  333333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.

 تربٌه الخٌول.

 إلامة المزارع السمكٌة .

 الامة وتشؽٌل مصنع لنعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة.

 لمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح وا

 -الرمل  -الطرٌك الزراعى  -خورشٌد المبلٌة  -نشاطها. ، بجهة : خلؾ مخازن هٌمن 

شركة  ،  العامة و أعمال الدٌكور و    Kon Tech For Commercial Agenciesكون تن للتوكٌالت التجارٌة -  152

 التشطٌبات

 حك استؽالل العالمات التجارٌة ) الفرنشاٌز (

 إدارة المشروعات

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 لتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذتمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة با

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

 ، عن العامة و أعمال الدٌكور و التشطٌبات 13313برلم  23133116،لٌدت فى  53333.333مالها   

 ؽالل العالمات التجارٌة ) الفرنشاٌز (حك است

 إدارة المشروعات

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

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

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

 -الرمل  -ستانلى  -: ش الٌاسمٌن 

 21شركة  ،     Kon Tech For Commercial Agenciesكون تن للتوكٌالت التجارٌة -  153

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .

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

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

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 21، عن  13313برلم  23133116،لٌدت فى  53333.333،رأس مالها      -



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .

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

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

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 -الرمل  -ستانلى  -، بجهة : ش الٌاسمٌن  -

شركة  ،  أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم    Kon Tech For Commercial Agenciesةكون تن للتوكٌالت التجارٌ -  163

 الحاسبات بمختلؾ أنواعها .

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -

 ذه األنشطةوذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة ه

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

، عن أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم  13313برلم  23133116،لٌدت فى  53333.333لمانون .  ،رأس مالها   ألحكام ا

 الحاسبات بمختلؾ أنواعها .

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -

 اخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطةوذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التر

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 -الرمل  -ستانلى  -ألحكام المانون . ، بجهة : ش الٌاسمٌن 

 الشرؾ لألدوات المكتبٌه   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  161

 تجارة االدوات المكتبٌة و الهداٌا و العطور و مستلزماتها فٌما هو مسموح به لانونا .

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13231برلم  23133115،لٌدت فى  133333.333

 تجارة االدوات المكتبٌة و الهداٌا و العطور و مستلزماتها فٌما هو مسموح به لانونا .



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

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

 تحمٌك

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

 -الرمل  -مصطفى كامل بولكلى 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   S.T.P.Pاس تى بى بى لالستشارات و التدرٌب -  162

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 ستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأستمدٌم االستشارات فى مجال المبٌعات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واال

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 21علٌها فً المادة 

،لٌدت فى  16333.333م الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار   ،رأس مالها   وذلن دون اإلخالل بؤحكا

 ، عن ؼرض الشركة هو 13235برلم  23133115

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 ات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأستمدٌم االستشارات فى مجال المبٌعات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشار

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 21علٌها فً المادة 

 -سابا باشا  -ش عبد هلل الؽرٌانى  26انٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار ، بجهة : وذلن دون اإلخالل بؤحكام المو

 -الرمل 

 شركة  ،  التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .   S.T.P.Pاس تى بى بى لالستشارات و التدرٌب -  163

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

 تحمٌك

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

 األنشطة . ، عن التراخٌص الالزمة لممارسة هذه 13235برلم  23133115،لٌدت فى  16333.333

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

 تحمٌك

 26ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 -الرمل  -سابا باشا  -هلل الؽرٌانى  ش عبد

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   2A technologyتو اٌه تكنولوجً  -  164

 تجارة االت تصوٌر المستندات و االت الرسومات الهندسٌة و االجهزة االلكترونٌه و صٌانتها.

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

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

 تحمٌك



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13313برلم  23133123،لٌدت فى  133333.333

 تجارة االت تصوٌر المستندات و االت الرسومات الهندسٌة و االجهزة االلكترونٌه و صٌانتها.

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

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

 تحمٌك

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

 -الرمل  -بولكلى  -شارع احمد شولى  135 -االول 

شركة  ،  استصدار التراخٌص الالزمة    FT Controlsشركة أكادٌمٌة أؾ تى كنترولس للتدرٌب وتكنولوجٌا المعلومات  -  165

 لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 سة هذه األنشطة .، عن استصدار التراخٌص الالزمة لممار 13355برلم  23133125،لٌدت فى  16333.333

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

 تحمٌك

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

 -الدخٌله  -نوفٌل خلؾ مسجد الشرش الها

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   FT Controlsشركة أكادٌمٌة أؾ تى كنترولس للتدرٌب وتكنولوجٌا المعلومات  -  166

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

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

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

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

 الامة وتنظٌم ورش العمل.

 23133125،لٌدت فى  16333.333ل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط   ،رأس مالها   وذلن دون اإلخال

 ، عن ؼرض الشركة هو 13355برلم 

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

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

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

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

 الامة وتنظٌم ورش العمل.

 -الدخٌله  -ام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط ، بجهة : الهانوفٌل خلؾ مسجد الشرش وذلن دون اإلخالل بؤحك



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 نمطة تحول للتدرٌب و االستشارات   شركة  ،  لممارسة هذه األنشطة . -  161

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

 تحمٌك

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

 ، عن لممارسة هذه األنشطة . 13236برلم  23133131،لٌدت فى  13333.333

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

 تحمٌك

ش  1ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون ، بجهة : 

 -محطة الرمل  -لٌصر متفرع من السلطان حسٌن 

 -المنشٌه 

 نمطة تحول للتدرٌب و االستشارات   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  162

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

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

 21ة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة وكذا االستشارات المالٌ

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .

وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة هو 13236برلم  23133131،لٌدت فى  13333.333

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

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

 21ألوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة وكذا االستشارات المالٌة عن ا

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .

ش لٌصر متفرع  1وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة ، بجهة : 

 -محطة الرمل  -سلطان حسٌن من ال

 -المنشٌه 

 أحمد نصر الدٌن عبدالمادر و شرٌكٌه   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  163

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الفحم النباتً

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

 ، عن ؼرض الشركة  13263برلم  23133133،لٌدت فى  433333.333س مالها   ،رأ

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الفحم النباتً

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

 -المنتزه  -ى سٌدي بشر لبل -شارع لمعى  133بجهة : 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   H.L.Rاتش.ال.ار لتصنٌع و تشكٌل المعادن -  113



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13333لم بر 23133116،لٌدت فى  133333.333

 الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن

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

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

 تحمٌك

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

 مدٌنه النوبارٌه -الحى الثانى  - 564( مبنى 1رلم ) 

 -الجدٌده 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Supply chain Solutions              سبالى تشٌن سولٌوشنز  -  111

 تمدٌم الخدمات اللوجستٌه -

 التخلٌص الجمركى-

 الشحن و التفرٌػ -

 ً  أعمال الوكالة المالحٌة )ال ٌشمل ذلن خدمات نمل السائحٌن( فً حدود المسموح به لانونا

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

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

 تحمٌك

 13234برلم  23133115،لٌدت فى  253333.333ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة هو

 تمدٌم الخدمات اللوجستٌه -

 التخلٌص الجمركى-

 الشحن و التفرٌػ -

 ً  أعمال الوكالة المالحٌة )ال ٌشمل ذلن خدمات نمل السائحٌن( فً حدود المسموح به لانونا

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

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

 تحمٌك

 -المنتزه  -بشر سٌدي  -ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج ، بجهة : شارع حسن امٌن 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة  ،  فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً    Supply chain Solutionsسبالى تشٌن سولٌوشنز                -  112

، عن فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن  13234برلم  23133115،لٌدت فى  253333.333ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 -المنتزه  -سٌدي بشر  -المانون . ، بجهة : شارع حسن امٌن طبماً ألحكام 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   World Visionالرإٌة العالمٌه للتوظٌؾ و الحاق العمالة بالخارج  -  113

 الحاق العمالة المصرٌة للعمل بالخارج

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13221برلم  23133133،لٌدت فى  333333.333

 الحاق العمالة المصرٌة للعمل بالخارج

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

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

 تحمٌك

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

 -عامرٌه ال -شارع السوق امام مكتب التامٌنات 

 وائل شعبان عبدالعزٌز عبدهلل وشرٌكه   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  114

(D.V.Rالامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الكامٌرات بكافة أنواعها و أجهزة الدٌفى أر ) 

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

 ، عن ؼرض الشركة  13213برلم  23133113،لٌدت فى  333333.333،رأس مالها   

(D.V.Rالامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الكامٌرات بكافة أنواعها و أجهزة الدٌفى أر ) 

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

 -العامرٌه  -بجهة : مرؼم لبلى شارع الكهرباء 

شركة  ،  الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة    Dokkan For E-Marketingدكان للتسوٌك االلكترونى  -  115

 او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام 

، عن الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات  13324برلم  23133133،لٌدت فى  333333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 السالفة او تشترٌها او

 و الئحته التنفٌذٌة تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون

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

 -سٌدى جابر  -سموحة -شارع فٌكتور عمانوٌل  53نشاطها. ، بجهة : 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌك االلكترونى )فٌما عدا تؤسٌس وادارة الموالع شركة  ،  التسو   Dokkan For E-Marketingدكان للتسوٌك االلكترونى  -  116

 االلكترونٌة(

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

 البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

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

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

 علٌها .

لكترونى )فٌما عدا تؤسٌس ، عن التسوٌك اال 13324برلم  23133133،لٌدت فى  333333.333إنتاج   ،رأس مالها    -4

 وادارة الموالع االلكترونٌة(

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

 البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

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

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

 علٌها .

 -سٌدى جابر  -سموحة -شارع فٌكتور عمانوٌل  53إنتاج ، بجهة :  -4

شركة  ،  المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت    Dokkan For E-Marketingلكترونى دكان للتسوٌك اال -  111

 وصورة وبٌانات .

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -5

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -6

 رٌب علٌها .إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتد -1

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -2

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -3

 االتصاالت وخدمات االنترنت - 13

المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج   ،رأس مالها    - 11

 ، عن المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . 13324برلم  23133133،لٌدت فى  333333.333

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -5

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -6

 لٌها .إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب ع -1

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -2

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -3



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 االتصاالت وخدمات االنترنت - 13

شارع  53المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج ، بجهة :  - 11

 -سٌدى جابر  -سموحة -نوٌل فٌكتور عما

 دمحم مدنى حسانى مدنى وشركاه   شركة  ،   استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. -  112

 استزراع األراضً المستصلحة. ) ألل من عشرون ألؾ فدان ( 

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

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر. 

 اإلنتاج الحٌوانً والداجنً والسمكً ومنه. 

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

 23133114،لٌدت فى  1232333.333إلنتاج السالالت   ،رأس مالها   تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن  

 ، عن استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. 13224برلم 

 استزراع األراضً المستصلحة. ) ألل من عشرون ألؾ فدان ( 

 الح واالستزراع، وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فًوٌشترط فً الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستص 

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر. 

 اإلنتاج الحٌوانً والداجنً والسمكً ومنه. 

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

منطمة المؽرة مشروع الملٌون ونصؾ  324ذلن إلنتاج السالالت ، بجهة : لطعة تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان  

 الملٌون فدان مطروح

 دمحم مدنى حسانى مدنى وشركاه   شركة  ،  أو التفرٌخ أو انتاج البٌض أو التسمٌن او اللحو م. -  113

 تربٌة الخٌول. 

 المزارع السمكٌة. 

 والحٌوانٌة.الهندسة الوراثٌة فً المجاالت النباتٌة  

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

 ، عن أو التفرٌخ أو انتاج البٌض أو التسمٌن او اللحو م. 13224برلم  23133114،لٌدت فى  1232333.333،رأس مالها   

 تربٌة الخٌول. 

 رع السمكٌة.المزا 

 الهندسة الوراثٌة فً المجاالت النباتٌة والحٌوانٌة. 

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

 منطمة المؽرة مشروع الملٌون ونصؾ الملٌون فدان مطروح 324بجهة : لطعة 

شركة     Alexandria City for Metals and Industry Companyسكندرٌة للمعادن والتنمٌة الصناعٌة المتكاملة األ -  123

 ،  ؼرض الشركة هو

 الامة وتشؽٌل مصنع

 لصهر جمٌع أنواع المعادن وتصنٌعها وتشؽٌلها وتشكٌلها باألخص معدنى األلومنٌوم والنحاس. -

 ونفاٌات جمٌع أنواع المعادن وباألخص معدنى األلومنٌوم والنحاس. إعادة تدوٌر المخلفات وخردة وفضالت -

 لتصنٌع وتجمٌع مكونات المعدات واالالت واألجهزة الصناعٌة واإللكترونٌة والكهربائٌة والمنزلٌة واالستهالكٌة.-

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13353برلم  23133122،لٌدت فى  1333333.333عموم االستٌراد   ،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل مصنع

 لصهر جمٌع أنواع المعادن وتصنٌعها وتشؽٌلها وتشكٌلها باألخص معدنى األلومنٌوم والنحاس. -



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ت جمٌع أنواع المعادن وباألخص معدنى األلومنٌوم والنحاس.إعادة تدوٌر المخلفات وخردة وفضالت ونفاٌا -

 لتصنٌع وتجمٌع مكونات المعدات واالالت واألجهزة الصناعٌة واإللكترونٌة والكهربائٌة والمنزلٌة واالستهالكٌة.-

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

 ( شارع بن 3بالدور األول بالعمار رلم )خلؾ  2عموم االستٌراد ، بجهة : شمة رلم 

 -سٌدى جابر  -ماجد 
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 ،  والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانوناً.

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة 1322لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة

 لهذا الؽرض .

 ات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزامتلتزم الشركة بإفراد حساب-

برلم  23133122،لٌدت فى  1333333.333الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز   ،رأس مالها   

 ، عن والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانوناً. 13353

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة 1322لسنه  123الشركه باحكام المانون رلم  تلتزم

 ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة

 لهذا الؽرض .

 لٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزامتلتزم الشركة بإفراد حسابات ما-

 ( شارع بن 3بالدور األول بالعمار رلم )خلؾ  2الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز ، بجهة : شمة رلم 

 -سٌدى جابر  -ماجد 

شركة     Alexandria City for Metals and Industry Companyوالتنمٌة الصناعٌة المتكاملة األسكندرٌة للمعادن  -  122

 والئحته التنفٌذة ، مع 2311لسنة  12،  الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة.

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2311لسنة  12الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم  تتعهد

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

، عن الواردة بمانون اإلستثمار  13353برلم  23133122،لٌدت فى  1333333.333وٌجوز للشركة أن تشترن   ،رأس مالها   

 والئحته التنفٌذة ، مع 2311لسنة  12رلم 

 عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة.

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2311لسنة  12ركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم تتعهد الش

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 ( شارع بن 3بالدور األول بالعمار رلم )خلؾ  2ز للشركة أن تشترن ، بجهة : شمة رلم وٌجو

 -سٌدى جابر  -ماجد 
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 ل أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك،  بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاو

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

التً تزاول أعماال  ، عن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها 13353برلم  23133122،لٌدت فى  1333333.333

 شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

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

 ( شارع بن 3بالدور األول بالعمار رلم )خلؾ  2رلم 

 -سٌدى جابر  -ماجد 

 إنفنتى للتنمٌة واالستثمار   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  124

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا والتوكٌالت التجارٌة.

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1322لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ى التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهت المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌنمزاولة ؼرضها إال بعد الحصول عل

 المنظمة لهذا الؽرض .

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13241برلم  23133132،لٌدت فى  1333333.333هاتٌن الحالتٌن أن تكون   ،رأس مالها   

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا والتوكٌالت التجارٌة.

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1322لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 تراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهت المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌنمزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على ال

 المنظمة لهذا الؽرض .

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

 شارع -الدور العاشر  5مارة رلم ع -هاتٌن الحالتٌن أن تكون ، بجهة : مدٌنة رٌاض العمار 

 -المنتزه  -مصطفى كامل 

إنفنتى للتنمٌة واالستثمار   شركة  ،  األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري  -  125

 الحدٌثة فى االستزراع

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2332لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

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



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 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.

، عن  13241برلم  23133132،لٌدت فى  1333333.333ة وتشؽٌل الثالجات والمحطات الخاصة   ،رأس مالها   الام

 األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2332لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

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

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

 شارع -الدور العاشر  5عمارة رلم  -تشؽٌل الثالجات والمحطات الخاصة ، بجهة : مدٌنة رٌاض العمار الامة و

 -المنتزه  -مصطفى كامل 

 إنفنتى للتنمٌة واالستثمار   شركة  ،  بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الؽذائٌة وتبرٌدها أو -  126

 تجمٌدها.

 لفرز وتدرٌج وتشمٌع وؼربلة وتجهٌز وتعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌة وتعبئة كل ما سبك لدى الؽٌر. الامة وتشؽٌل محطة

 محطات تشؽٌل وتداول الحاوٌات .

 صوامع حفظ وتخزٌن الؽالل .

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع تماوى الحاصالت الزراعٌة والبذور.

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

، عن بحفظ الحاصالت  13241برلم  23133132،لٌدت فى  1333333.333وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي   ،رأس مالها   

 الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الؽذائٌة وتبرٌدها أو

 تجمٌدها.

 وتدرٌج وتشمٌع وؼربلة وتجهٌز وتعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌة وتعبئة كل ما سبك لدى الؽٌر. الامة وتشؽٌل محطة لفرز

 محطات تشؽٌل وتداول الحاوٌات .

 صوامع حفظ وتخزٌن الؽالل .

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع تماوى الحاصالت الزراعٌة والبذور.

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

 شارع -الدور العاشر  5عمارة رلم  -وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي ، بجهة : مدٌنة رٌاض العمار 

 -المنتزه  -مصطفى كامل 

 شركة  ،  .   Nerds Board¨نٌردس بورد -  121

 ل البٌاناتأعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداو -

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات -



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 ً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمًاألنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلم -

 والثمافً والفنً.

 تورٌد أجهزة صناعٌة -

 االستثمار العمارى .

 اعداد التصمٌمات الهندسٌة -

 ، عن . 13212برلم  23133113،لٌدت فى  13333.333وذلن دون اإلخالل بؤحكام   ،رأس مالها   

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات -

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

 ن رلمنه المحتوى العلمًاألنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذل -

 والثمافً والفنً.

 تورٌد أجهزة صناعٌة -

 االستثمار العمارى .

 اعداد التصمٌمات الهندسٌة -

 -الدخٌله  -ابو ٌوسؾ  -عمارات الحدٌد و الصلب  13وذلن دون اإلخالل بؤحكام ، بجهة : 

ت السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة شركة  ،  الموانٌن واللوائح والمرارا   Nerds Board¨نٌردس بورد -  122

 لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

، عن الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص  13212برلم  23133113،لٌدت فى  13333.333

 الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

 13ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 -الدخٌله  -ابو ٌوسؾ  -عمارات الحدٌد و الصلب 

،  مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على  المصرٌة الفلسطٌنٌة للصناعة   شركة  -  123

 كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

، عن مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  13326برلم  23133133،لٌدت فى  533333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 ٌص الالزمة لمباشرةالسارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخ

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الحى األول  2نشاطها. ، بجهة : عمارة 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المصرٌة الفلسطٌنٌة للصناعة   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األسمدة الزراعٌة. -  133

 شبه جزٌرة سٌناء فٌلزمتجاره الجمله والتجزئه.فى المناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة فٌما عدا منطمة 

 و مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه 2331لسنة  353موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 2332لسنه  356مصر العربٌه رلم 

 طاستصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشتر

،لٌدت فى  533333.333فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع,   ،رأس مالها   

 ، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األسمدة الزراعٌة. 13326برلم  23133133

 مة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزمتجاره الجمله والتجزئه.فى المناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة فٌما عدا منط

 و مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه 2331لسنة  353موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 2332لسنه  356مصر العربٌه رلم 

 شترطاستصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌ

مدٌنه  -الحى األول  2فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, ، بجهة : عمارة 

 -النوبارٌه الجدٌده 

 المصرٌة الفلسطٌنٌة للصناعة   شركة  ،  وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى -  131

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 لسنة 356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353لصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم فٌما عدا المناطك ا

 .2332 

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

 ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما 

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ، عن وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى 13326برلم  23133133،لٌدت فى  533333.333مع   ،رأس مالها   

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 لسنة 356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353ر بها لرار رئٌس الوزراء رلم فٌما عدا المناطك الصاد

 .2332 

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

 لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الحى األول  2مع ، بجهة : عمارة 

 جابر عبدالسالم مجلى عبدالموى و شرٌكه   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  132



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لمبٌدات الزراعٌة و المخصبات الزراعٌة و الصحة العامة و الكٌماوٌات.الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع ا

 الامة و تشؽٌل محطة لؽربلة و تعبئة التماوى

 الامة و تشؽٌل مصنع لخلط و تعبئة المبٌدات و المطهرات البٌطرٌة السائلة و البودرة.

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

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

 ، عن ؼرض الشركة  13334برلم  23133122،لٌدت فى  533333.333ولٌس   ،رأس مالها   

 ت الزراعٌة و المخصبات الزراعٌة و الصحة العامة و الكٌماوٌات.الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المبٌدا

 الامة و تشؽٌل محطة لؽربلة و تعبئة التماوى

 الامة و تشؽٌل مصنع لخلط و تعبئة المبٌدات و المطهرات البٌطرٌة السائلة و البودرة.

 زراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فًاستصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واست

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

 -دمنهور  -اول طرٌك حوش عٌسى  -ولٌس ، بجهة : برج العبٌر 

 بطرٌك الؽمر جابر عبدالسالم مجلى عبدالموى و شرٌكه   شركة  ،  الري -  133

 2332لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

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

 إلامة المزارع السمكٌة .

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

 الهندسة الوراثٌة فى المجاالت النباتٌة والحٌوانٌة . -

، عن  13334برلم  23133122،لٌدت فى  533333.333االسكان الذى تإجر وحداته بالكامل خالٌه الؼراض   ،رأس مالها   

 لؽمرالري بطرٌك ا

 2332لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

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

 إلامة المزارع السمكٌة .

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

 الهندسة الوراثٌة فى المجاالت النباتٌة والحٌوانٌة . -

 -دمنهور  -اول طرٌك حوش عٌسى  -االسكان الذى تإجر وحداته بالكامل خالٌه الؼراض ، بجهة : برج العبٌر 

دالموى و شرٌكه   شركة  ،  السكن ؼٌر االدارى بشرط اال ٌمل عدد الوحدات عن خمسٌن وحده جابر عبدالسالم مجلى عب -  134

 سكنٌه

 سواء الٌمت فى شكل بناء واحد او عده ابنٌه.



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 2332لسنه  356مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم  2331لسنة  353مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 ن االجتماعى و مشروعات االسكان الموجهه لمحدودى الدخلمشروعات االسكا -

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

،  13334برلم  23133122 ،لٌدت فى 533333.333جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء   ،رأس مالها   

 عن السكن ؼٌر االدارى بشرط اال ٌمل عدد الوحدات عن خمسٌن وحده سكنٌه

 سواء الٌمت فى شكل بناء واحد او عده ابنٌه.

 2332لسنه  356مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم  2331لسنة  353مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 ن االجتماعى و مشروعات االسكان الموجهه لمحدودى الدخلمشروعات االسكا -

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

 -دمنهور  -عٌسى  اول طرٌك حوش -جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء ، بجهة : برج العبٌر 

 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353جابر عبدالسالم مجلى عبدالموى و شرٌكه   شركة  ،  رلم  -  135

 لسنة

 .2332 

 تصنٌع المبٌدات و المخصبات الزراعٌة و الصحة العامة و الكٌماوٌات لدى الؽٌر. تلتزم الشركة إفراد حسابات مالٌة ومركز -

 ً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتعمال

 والئحته التنفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار 2311لسنة  12بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

وما  2331لسنة  353، عن رلم  13334برلم  23133122،لٌدت فى  533333.333انات   ،رأس مالها   المشار إلٌه بالضم

 لسنة 356ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم 

 .2332 

 تصنٌع المبٌدات و المخصبات الزراعٌة و الصحة العامة و الكٌماوٌات لدى الؽٌر. تلتزم الشركة إفراد حسابات مالٌة ومركز -

 لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع مالً مستمل

 والئحته التنفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار 2311لسنة  12بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 -دمنهور  -اول طرٌك حوش عٌسى  -بجهة : برج العبٌر المشار إلٌه بالضمانات ، 

مامكو جروب لتكنولوچبا معالجة المٌاه و البٌئة و المماوالت   شركة  ،  أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات  -  136

 وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

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

، عن أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول  13363برلم  23133125،لٌدت فى  13333333.333

 أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

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

 -برج فٌنسٌا عمارة الجوهرة  -لوران  -الحرٌة 

 -الرمل 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

المناطك الصادر بها  شركة  ،  فٌما عدا   M.H.A For Agricultural Developmentام. اتش. اٌه للتنمٌة الزراعٌة  -  131

 2332لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353لرار رئٌس الوزراء رلم 

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

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

 تحمٌك

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

لسنة  353ك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم ، عن فٌما عدا المناط 13213برلم  23133113،لٌدت فى  233333.333

 2332لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331

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

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

 تحمٌك

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

 ج الحى السكنى الثانى بجوار شركة المٌاه 623رلم 

 -رٌه الجدٌده مدٌنه النوبا -الشرب 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   M.H.A For Agricultural Developmentام. اتش. اٌه للتنمٌة الزراعٌة  -  132

 الامة وتشؽٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع وتعبئة وتؽلٌؾ وتبرٌد الخضروات والفاكهة بكافة أنواعها وباألخص الموالح.

 به لانونا.التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح 

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.

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

 ستزراعهاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى اال

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 ، عن ؼرض الشركة هو 13213برلم  23133113،لٌدت فى  233333.333.   ،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع وتعبئة وتؽلٌؾ وتبرٌد الخضروات والفاكهة بكافة أنواعها وباألخص الموالح.

 نونا.التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لا

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.

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

 اعهاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزر

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 ج الحى السكنى الثانى بجوار شركة المٌاه 623. ، بجهة : عمار رلم 

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الشرب 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   M.H.A For Agricultural Developmentام. اتش. اٌه للتنمٌة الزراعٌة  -  133



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وتعبئة وتؽلٌؾ وتبرٌد الخضروات والفاكهة بكافة أنواعها وباألخص الموالح.الامة وتشؽٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع 

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.

 ٌشترط فًاستصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. و

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

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 ، عن ؼرض الشركة هو 13213برلم  23133113،لٌدت فى  233333.333.   ،رأس مالها   

 ة وتؽلٌؾ وتبرٌد الخضروات والفاكهة بكافة أنواعها وباألخص الموالح.الامة وتشؽٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع وتعبئ

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.

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

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

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 -بالمرحلة الرابعة بالمنطمة الصناعٌة  334. ، بجهة : المطعة رلم 

 -وادى النطرون 

شركة  ،  فٌما عدا المناطك الصادر بها    M.H.A For Agricultural Developmentام. اتش. اٌه للتنمٌة الزراعٌة  -  233

 2332لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353لرار رئٌس الوزراء رلم 

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

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

 تحمٌك

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

لسنة  353، عن فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  13213برلم  23133113دت فى ،لٌ 233333.333

 2332لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331

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

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

 تحمٌك

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

 -رابعة بالمنطمة الصناعٌة بالمرحلة ال 334المطعة رلم 

 -وادى النطرون 

 نبٌل لبٌب لالستثمار العمارى والزراعى   شركة  ،   ؼرض الشركة هو -  231

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



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353د بمرار رئٌس الوزراء رلم جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ور

 .2332 

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

زراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة   ،رأس مالها   هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالست

 ، عن ؼرض الشركة هو 13336برلم  23133124،لٌدت فى  133333.333

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

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353مرار رئٌس الوزراء رلم جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد ب

 .2332 

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

ع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ، بجهة : مكتب هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزرا

 مدٌنه النوبارٌه -تجارى الحى السكنى  1لطعة  11

 -الجدٌده 

 نبٌل لبٌب لالستثمار العمارى والزراعى   شركة  ،  فى االستزراع -  232

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2332لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 المماوالت العمومٌة.

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

 والئحته التنفٌذة ، مع 2311لسنة  12ستثمار رلم الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإل

، عن فى  13336برلم  23133124،لٌدت فى  133333.333عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار   ،رأس مالها   

 االستزراع

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2332لسنة  356ار رئٌس الجمهورٌة رلم ولر 2331لسنة  353. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 المماوالت العمومٌة.

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

 والئحته التنفٌذة ، مع 2311لسنة  12مار رلم الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستث

 مدٌنه النوبارٌه -تجارى الحى السكنى  1لطعة  11عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار ، بجهة : مكتب 

 -الجدٌده 

 التنفٌذٌة. نبٌل لبٌب لالستثمار العمارى والزراعى   شركة  ،  إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته -  233

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2311لسنة  12تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

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

 تحمٌك

، عن إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به  13336برلم  23133124،لٌدت فى  133333.333ؼرضها فً   ،رأس مالها   

 ذٌة.وبالئحته التنفٌ

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2311لسنة  12تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

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

 تحمٌك

 مدٌنه النوبارٌه -تجارى الحى السكنى  1لطعة  11ؼرضها فً ، بجهة : مكتب 

 -الجدٌده 

ركة  ،  مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو نبٌل لبٌب لالستثمار العمارى والزراعى   ش -  234

، عن مصر أو فً  13336برلم  23133124،لٌدت فى  133333.333تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

تجارى  1لطعة  11لمانون . ، بجهة : مكتب الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام ا

 مدٌنه النوبارٌه -الحى السكنى 

 -الجدٌده 

 أزادى للتطوٌر العماري و االنشاء و التعمٌر   شركة  ،  االستثمار و التطوٌر العمارى . -  235

 المماوالت العامة

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

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

 ، عن االستثمار و التطوٌر العمارى . 13323برلم  23133133،لٌدت فى  133333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 المماوالت العامة

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

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 لحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ا

 -الرمل  -ابوسلٌمان  -شارع المسجد 43نشاطها. ، بجهة : 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

هورٌزون الدارة الصٌدلٌات و المنشات الطبٌة   شركة  ،   التجارة العامة والبٌع والتوزٌع والتسوٌك لكافة المواد و السلع  -  236

 احٌة والدوائٌة و االدوات و االالت الطبٌة و الجر

 مستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌة و االؼذٌة الطبٌة واالمصال واللماحات والتطعٌمات واالدوٌة البشرٌة و البٌطرٌة

 بجمٌع انواعها )المستوردة والمحلٌة(فٌما هو مسموح به لانونا.

 التوكٌالت التجارٌة.

 اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركةفى شان تنظٌم  1322لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

، عن  13325برلم  23133133،لٌدت فى  333333.333اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على   ،رأس مالها   

 التجارة العامة والبٌع والتوزٌع والتسوٌك لكافة المواد و السلع الدوائٌة و االدوات و االالت الطبٌة و الجراحٌة و

 مستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌة و االؼذٌة الطبٌة واالمصال واللماحات والتطعٌمات واالدوٌة البشرٌة و البٌطرٌة

 بجمٌع انواعها )المستوردة والمحلٌة(فٌما هو مسموح به لانونا.

 التوكٌالت التجارٌة.

 الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركةفى شان تنظٌم اعمال  1322لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 -الرمل  -زٌزٌنٌا  -ش ابراهٌم العطار 11اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على ، بجهة : 

 هورٌزون الدارة الصٌدلٌات و المنشات الطبٌة   شركة  ،  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة -  231

 ح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائ

 ، عن ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة 13325برلم  23133133،لٌدت فى  333333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 تراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة ال

 -الرمل  -زٌزٌنٌا  -ش ابراهٌم العطار 11نشاطها. ، بجهة : 

هورٌزون الدارة الصٌدلٌات و المنشات الطبٌة   شركة  ،  التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما  -  232

 ال ٌخل

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 لمراكز الطبٌة من اجهزة و معدات طبٌة و اثاث و مفروشات.تجهٌز المستشفٌات وا

 ادارة الصٌدلٌات و المستشفٌات.

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

 ز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجو

، عن التراخٌص الالزمة لمزاولة  13325برلم  23133133،لٌدت فى  333333.333تلحمها بها و ذلن طبماً   ،رأس مالها   

 ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 لطبٌة من اجهزة و معدات طبٌة و اثاث و مفروشات.تجهٌز المستشفٌات والمراكز ا

 ادارة الصٌدلٌات و المستشفٌات.



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان

 -الرمل  -زٌزٌنٌا  -ش ابراهٌم العطار 11تلحمها بها و ذلن طبماً ، بجهة : 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Hood Stationحارة البالٌستٌشن -  233

 لكحولٌة(و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت والامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا ا

 التٌن اواى

 إلامة و تشؽٌل مركز أللعاب الفٌدٌو جٌم )البالٌستٌشن(

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

 فة من صوت وصورة وبٌانات .إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختل -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 ، عن ؼرض الشركة هو 13351برلم  23133125،لٌدت فى  15333.333وذلن دون   ،رأس مالها   

 تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت والامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة(و 

 التٌن اواى

 إلامة و تشؽٌل مركز أللعاب الفٌدٌو جٌم )البالٌستٌشن(

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

 وصورة وبٌانات .إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت  -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 -الرمل  -ثروت  -وذلن دون ، بجهة : ش دمحم البال 

شركة  ،  اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار    Hood Stationحارة البالٌستٌشن -  213

 هذه األنشطة . التراخٌص الالزمة لممارسة

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

 تحمٌك

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

، عن اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط  13351برلم  23133125،لٌدت فى  15333.333

 استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 -الرمل  -ثروت  -دمحم البال 

 شركة  ،  و الرسوم   Dokkan For E-Marketingدكان للتسوٌك االلكترونى  -  211

 الصناعٌة .



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ه و اداره وتشؽٌل وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه والالسلكٌه و االلمار الصناعٌة بعد الحصولالام - 12

 على ترخٌص من الجهات المعنٌه والٌشمل ذلن االذاعه والتلٌفزٌون

 مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد - 13

 2333لسنه  64) ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

 23133133،لٌدت فى  333333.333إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا   ،رأس مالها    - 14

 ، عن و الرسوم 13324برلم 

 الصناعٌة .

 اداره وتشؽٌل وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه والالسلكٌه و االلمار الصناعٌة بعد الحصول الامه و - 12

 على ترخٌص من الجهات المعنٌه والٌشمل ذلن االذاعه والتلٌفزٌون

 مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد - 13

 2333لسنه  64ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم ) 

سٌدى  -سموحة -شارع فٌكتور عمانوٌل  53إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا ، بجهة :  - 14

 -جابر 

 شركة  ،  المعلومات   Dokkan For E-Marketingدكان للتسوٌك االلكترونى  -  212

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. - 15

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. - 16

 رلمً بما فً ذلن رلمنه األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى - 11

 المحتوى العلمً والثمافً والفنً.

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

،  13324برلم  23133133،لٌدت فى  333333.333او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً   ،رأس مالها   

 عن المعلومات

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. - 15

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. - 16

 ما فً ذلن رلمنهاألنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً ب - 11

 المحتوى العلمً والثمافً والفنً.

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

 -سٌدى جابر  -سموحة -شارع فٌكتور عمانوٌل  53او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً ، بجهة : 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Nile Home Free Zoneناٌل هوم فرٌزون  -  213

 تصنٌع وانتاج ألمشة المفروشات واأللمشة الوبرٌة.

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



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13354برلم  23133125،لٌدت فى  533333.333

 تصنٌع وانتاج ألمشة المفروشات واأللمشة الوبرٌة.

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

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

 تحمٌك

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

 -المنطمة الحرة العامة 

 هو شركة  ،  ؼرض الشركة   Charcoal Energyإنرجى للفحم النباتى المطور  -  214

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الفحم النباتى.

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13211برلم  23133113،لٌدت فى  333333.333

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الفحم النباتى.

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

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

 تحمٌك

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

 -بالمرحلة الرابعة بالمنطمة الصناعٌة  334رلم 

 -وادى النطرون 

شركة     General For Export, Trade And Petroleum Servicesجنرال للتصدٌر و التجارة و الخدمات البترولٌة  -  215

 ؼرض الشركة هو  ،

 التجارة العامة والتورٌدات العمومٌة.

 عموم االستٌراد و التصدٌر .

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة 1322لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمةؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات الم

 لهذا الؽرض .

 المماوالت العامة والمتكاملة.



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

االستثمار العمارى و ٌشمل شراء وبٌع وتاجٌر وامتالن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء   ،رأس 

 ؼرض الشركة هو، عن  13353برلم  23133125،لٌدت فى  13333333.333مالها   

 التجارة العامة والتورٌدات العمومٌة.

 عموم االستٌراد و التصدٌر .

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة 1322لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 صة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمةؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المخت

 لهذا الؽرض .

 المماوالت العامة والمتكاملة.

االستثمار العمارى و ٌشمل شراء وبٌع وتاجٌر وامتالن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء ، بجهة 

 1برج العائلة )  -ناصٌة شارع ابولٌر  -ش شعراوى  1: 

 -الرمل  -ناحٌة لوران  -(  131و  136االول فوق المٌزانٌن ) الدور 
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 ،  او

 واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها اوبٌعها بحالتها او بعد الامه المنشات علٌها والامه المبانى والواحدات السكنٌه والتجارٌه 

 اداراتها او استؽاللها و شراء و بٌع الشمك السكنٌة و االدارٌة و المحالت التجارٌة.

 الامة وتشؽٌل الشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او

 ٌة ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها .تجارٌة او ثماف

برلم  23133125،لٌدت فى  13333333.333تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ   ،رأس مالها   

 ، عن او 13353

 االدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها اوبٌعها بحالتها او بعد الامه المنشات علٌها والامه المبانى والواحدات السكنٌه والتجارٌه و

 اداراتها او استؽاللها و شراء و بٌع الشمك السكنٌة و االدارٌة و المحالت التجارٌة.

 الامة وتشؽٌل الشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او

 ة ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها .تجارٌة او ثمافٌ

 1برج العائلة )  -ناصٌة شارع ابولٌر  -ش شعراوى  1تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ ، بجهة : 

 -الرمل  -ناحٌة لوران  -(  131و  136الدور االول فوق المٌزانٌن ) 
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 ،  وصٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة و الخدمات المتعلمة

 بإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب األنتاج.

 الامة وتشؽٌل وادارة محطات تموٌن السٌارات

 لشحومات.شراء وبٌع المواد البترولٌة والزٌوت وا



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الامة وتشؽٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌة.

 الامة وتشؽٌل الثالجات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الؽذائٌة وتبرٌدها أو تجمٌدها.

 رة.الامة و تشؽٌل و ادارة المخازن و المستودعات عدا مخازن الكٌماوٌات الخط

، عن وصٌانة معدات الحفر والمضخات  13353برلم  23133125،لٌدت فى  13333333.333الامة وتشؽٌل   ،رأس مالها   

 البترولٌة و الخدمات المتعلمة

 بإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب األنتاج.

 الامة وتشؽٌل وادارة محطات تموٌن السٌارات

 ومات.شراء وبٌع المواد البترولٌة والزٌوت والشح

 الامة وتشؽٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌة.

 الامة وتشؽٌل الثالجات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الؽذائٌة وتبرٌدها أو تجمٌدها.

 الامة و تشؽٌل و ادارة المخازن و المستودعات عدا مخازن الكٌماوٌات الخطرة.

 1برج العائلة )  -ناصٌة شارع ابولٌر  -ش شعراوى  1الامة وتشؽٌل ، بجهة : 

 -الرمل  -ناحٌة لوران  -(  131و  136الدور االول فوق المٌزانٌن ) 
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 اج الدلٌك الفاخر.،  مطحن النت

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االعالؾ بكافة انواعها.

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الشنط و االكٌاس واالجولة البالستٌكٌة.

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن مطحن النتاج الدلٌك الفاخر. 13353برلم  23133125،لٌدت فى  13333333.333

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االعالؾ بكافة انواعها.

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الشنط و االكٌاس واالجولة البالستٌكٌة.

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

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

 تحمٌك

ش  1ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 1برج العائلة )  -ناصٌة شارع ابولٌر  -شعراوى 

 -الرمل  -ناحٌة لوران  -(  131و  136الدور االول فوق المٌزانٌن ) 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم محمود دمحم و شرٌكاه   شركة  ،  استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع.  -  213

 ترطواستزراع 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 356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2332 

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

، عن استصالح وتجهٌز األراضً  13321برلم  23133133،لٌدت فى  333333.333تربٌة جمٌع أنواع   ،رأس 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 356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2332 

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

 -الرمل  -الطرٌك الزراعى  -خورشٌد المبلٌة  -تربٌة جمٌع أنواع ، بجهة : خلؾ مخازن هٌمن 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   s.s.cاس اس سى جروب  -  223

 و الملح الصخرىاألنشطة المرتبطة بالمالحات الطبٌعٌة أو الصناعٌة أ

 الامة وتشؽٌل مصنع لمعالجة و تكرٌر و تعبئة و كبس و تكسٌر الملح

 عموم التصدٌر تلتزم الشركة إفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً

 والئحته 2311لسنة  12ٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزا

برلم  23133122،لٌدت فى  53333.333التنفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة هو 13331

 الصخرىاألنشطة المرتبطة بالمالحات الطبٌعٌة أو الصناعٌة أو الملح 

 الامة وتشؽٌل مصنع لمعالجة و تكرٌر و تعبئة و كبس و تكسٌر الملح

 عموم التصدٌر تلتزم الشركة إفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً

 والئحته 2311لسنة  12افز الواردة بمانون اإلستثمار رلم حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحو

مرسى  -منطمة المصر  -التنفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه ، بجهة : بجوارالشركة السعودٌة 

 -مطروح 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   s.s.cاس اس سى جروب  -  221

 الطبٌعٌة أو الصناعٌة أو الملح الصخرىاألنشطة المرتبطة بالمالحات 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الامة وتشؽٌل مصنع لمعالجة و تكرٌر و تعبئة و كبس و تكسٌر الملح

 عموم التصدٌر تلتزم الشركة إفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً

 والئحته 2311لسنة  12حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم  حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط

برلم  23133122،لٌدت فى  133333.333التنفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة هو 13331

 ة أو الصناعٌة أو الملح الصخرىاألنشطة المرتبطة بالمالحات الطبٌعٌ

 الامة وتشؽٌل مصنع لمعالجة و تكرٌر و تعبئة و كبس و تكسٌر الملح

 عموم التصدٌر تلتزم الشركة إفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً

 والئحته 2311لسنة  12ً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها ف

مرسى  -منطمة المصر  -التنفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه ، بجهة : بجوارالشركة السعودٌة 

 -مطروح 

 الواردهبه وبالئحته التنفٌذٌة. شركة  ،  بالضمانات والحوافز   s.s.cاس اس سى جروب  -  222

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2311لسنة  12تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

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

 تحمٌك

هبه ، عن بالضمانات والحوافز الوارد 13331برلم  23133122،لٌدت فى  53333.333ؼرضها فً مصر أو   ،رأس مالها   

 وبالئحته التنفٌذٌة.

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2311لسنة  12تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

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

 تحمٌك

 -مرسى مطروح  -منطمة المصر  -ؼرضها فً مصر أو ، بجهة : بجوارالشركة السعودٌة 

 ة  ،  بالضمانات والحوافز الواردهبه وبالئحته التنفٌذٌة.شرك   s.s.cاس اس سى جروب  -  223

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2311لسنة  12تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

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

 تحمٌك



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

بالضمانات والحوافز الواردهبه ، عن  13331برلم  23133122،لٌدت فى  133333.333ؼرضها فً مصر أو   ،رأس مالها   

 وبالئحته التنفٌذٌة.

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2311لسنة  12تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

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

 تحمٌك

 -مرسى مطروح  -منطمة المصر  -ؼرضها فً مصر أو ، بجهة : بجوارالشركة السعودٌة 

شركة  ،  فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً    s.s.cاس اس سى جروب  -  224

، عن فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج  13331برلم  23133122،لٌدت فى  53333.333ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 -مرسى مطروح  -منطمة المصر  -ألحكام المانون . ، بجهة : بجوارالشركة السعودٌة فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً 

شركة  ،  فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً    s.s.cاس اس سى جروب  -  225

، عن فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج  13331برلم  23133122،لٌدت فى  133333.333ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 -مرسى مطروح  -منطمة المصر  -فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : بجوارالشركة السعودٌة 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Ofaly.Milton For Import-Exportاوفالى.مٌلتون لألستٌراد و التصدٌر -  226

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما عو مسموح به لانونا .

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1322لسنه  123االستٌراد و التصدٌر. تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ا ال ٌخل باحكاماى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبم

 الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13343برلم  23133124،لٌدت فى  2333333.333وٌجوز للشركة   ،رأس مالها   

 العامة والتوزٌع فٌما عو مسموح به لانونا . التجارة

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1322لسنه  123االستٌراد و التصدٌر. تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ل باحكاماى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخ

 الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

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

 الدور االول خلؾ جامعة فاروس 3وٌجوز للشركة ، بجهة : سموحة برادٌز شمة رلم 

 سٌدى جابر -

شركة  ،  أن تشترن بؤي وجه من الوجوه    Ofaly.Milton For Import-Exportتون لألستٌراد و التصدٌراوفالى.مٌل -  221

 مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

، عن أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول  13343برلم  23133124،لٌدت فى  2333333.333

 أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

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

 الدور االول خلؾ جامعة فاروس 3سموحة برادٌز شمة رلم 

 سٌدى جابر -

 امٌرة أحمد دمحم رشاد عبد المجٌد و شرٌكتها   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  222

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة و المفروشات.

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

 ، عن ؼرض الشركة  13231برلم  23133131،لٌدت فى  333333.333مالها   

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة و المفروشات.

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

 -برج العرب  -ش ورش الؽربٌة  32: 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   AgroPure Group for Trading & Supplingأجروبٌور جروب للتجارة و التورٌد -  223

 مجال الحاصالت الزراعٌة و المواد الؽذائٌة و المبٌدات الحشرٌة. عموم التجارة و التوزٌع و على األخص فً

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع و تعبئة و تؽلٌؾ المواد الؽذائٌة بكافة أنواعها.

 الامة وتشؽٌل الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الؽذائٌة وتبرٌدها أو

 تجمٌدها.

 ة وتشؽٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌةالام

،لٌدت  23333333.333استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة هو 13233برلم  23133134فى 

 ً مجال الحاصالت الزراعٌة و المواد الؽذائٌة و المبٌدات الحشرٌة.عموم التجارة و التوزٌع و على األخص ف

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع و تعبئة و تؽلٌؾ المواد الؽذائٌة بكافة أنواعها.

 الامة وتشؽٌل الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الؽذائٌة وتبرٌدها أو

 تجمٌدها.

 مة وتشؽٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌةالا

كوم  -استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع ، بجهة : شارع مصنع البسكوٌت 

 -مركز كفر الدوار  -البركة 

شركة  ،  تندمج فٌها أو تشترٌها    AgroPure Group for Trading & Supplingأجروبٌور جروب للتجارة و التورٌد -  233

، عن تندمج  13233برلم  23133134،لٌدت فى  23333333.333أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 -مركز كفر الدوار  -كوم البركة  -فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : شارع مصنع البسكوٌت 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة  ،  األراضً المستصلحة.    AgroPure Group for Trading & Supplingأجروبٌور جروب للتجارة و التورٌد -  231

 وٌشترط فً

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

 ٌس الري بطرٌك الؽمرول

 2332لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 ٌن وتنظٌم اعمالفى شان سجل المستورد 1322لسنه  121والمانون رلم  1322لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

، عن األراضً  13233برلم  23133134،لٌدت فى  23333333.333الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس   ،رأس مالها   

 المستصلحة. وٌشترط فً

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

 ي بطرٌك الؽمرولٌس الر

 2332لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 ظٌم اعمالفى شان سجل المستوردٌن وتن 1322لسنه  121والمانون رلم  1322لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 -مركز كفر الدوار  -كوم البركة  -الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس ، بجهة : شارع مصنع البسكوٌت 

شركة  ،  الشركة اى حك فى    AgroPure Group for Trading & Supplingأجروبٌور جروب للتجارة و التورٌد -  232

 لمزاولة ؼرضها مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 اعداد االبحاث العلمٌة.

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

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

 تحمٌك

،  13233برلم  23133134،لٌدت فى  23333333.333ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن   ،رأس مالها   

 اولة ؼرضهاعن الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمز

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 اعداد االبحاث العلمٌة.

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

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

 تحمٌك

 -مركز كفر الدوار  -كوم البركة  -ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن ، بجهة : شارع مصنع البسكوٌت 

 صرح النخبة لالستثمار العمارى   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  233



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبهاالستثمار ال

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2332 

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

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13341برلم  23133124،لٌدت فى  133333.333

 لعمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبهاالستثمار ا

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2332 

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

الحى  131وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها ، بجهة : عمار 

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الثانى 

 ر العمارى   شركة  ،  أو التً لد تعاونها على تحمٌكصرح النخبة لالستثما -  234

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

 ، عن أو التً لد تعاونها على تحمٌك 13341برلم  23133124،لٌدت فى  133333.333

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

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الحى الثانى  131

 المصرٌة الدولٌة لتصنٌع المالبس الجاهزة ) النجٌرى (   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  235

 لتصنٌع المالبس الجاهزة) النجٌرى (. الامة وتشؽٌل مصنع

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13311برلم  23133111،لٌدت فى  3333333.333

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة) النجٌرى (.

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

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

 تحمٌك

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

 -كرموز  -شٌاخة ؼٌط العنب شرق 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   T.S.B.Dشركة المجموعة الهندسٌة للخدمات وتطوٌر األعمال  -  236

 و تشؽٌلهاتمدٌم خدمات الصٌانة المتنملة الالت ومعدات المصانع 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

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

 لعاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فًواالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات ا

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 21المادة 

 ، عن ؼرض الشركة هو 13323برلم  23133121،لٌدت فى  333333.333التجارة العامة والتوزٌع   ،رأس مالها   

 ٌلهاتمدٌم خدمات الصٌانة المتنملة الالت ومعدات المصانع و تشؽ

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

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

 ة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فًواالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العامل

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 21المادة 

 -سموحه -الدور األول  -برج النٌل -التجارة العامة والتوزٌع ، بجهة : ش اسماعٌل سرى 

 -سٌدى جابر 

 كة  ،  فٌما هو مسموح به لانونا و التورٌدات العمومٌةشر   T.S.B.Dشركة المجموعة الهندسٌة للخدمات وتطوٌر األعمال  -  231

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا والتوكٌالت التجارٌة.

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1322لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على

 المنظمة لهذا الؽرض .

 اعادة تدوٌر المخلفات الستخدامها فى الولود البدٌل لدى الؽٌر.

، عن فٌما هو  13323برلم  23133121،لٌدت فى  333333.333وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها   

 مسموح به لانونا و التورٌدات العمومٌة

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا والتوكٌالت التجارٌة.

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1322لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 لتراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌنمزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على ا

 المنظمة لهذا الؽرض .

 اعادة تدوٌر المخلفات الستخدامها فى الولود البدٌل لدى الؽٌر.

 -سموحه -الدور األول  -برج النٌل -وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : ش اسماعٌل سرى 

 -سٌدى جابر 

 االخالص لالستثمار العمارى و الزراعى   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  232

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



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331نة لس 353جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2332 

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

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13331برلم  23133124،لٌدت فى  133333.333

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

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2332 

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

، بجهة : مكتب هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة 

 مدٌنه -الحى السكنى  -تجارى  1لطعه  115

 -النوبارٌه الجدٌده 

 االخالص لالستثمار العمارى و الزراعى   شركة  ،  فى االستزراع -  233

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2332لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 عموم المماوالت.

 مع االلتزام بافراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام

 التنفٌذة ، معوالئحته  2311لسنة  12المنشاة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

، عن فى  13331برلم  23133124،لٌدت فى  133333.333عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار   ،رأس مالها   

 االستزراع

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2332لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 عموم المماوالت.

 مع االلتزام بافراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام

 ، مع والئحته التنفٌذة 2311لسنة  12المنشاة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 مدٌنه -الحى السكنى  -تجارى  1لطعه  115عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار ، بجهة : مكتب 

 -النوبارٌه الجدٌده 

 االخالص لالستثمار العمارى و الزراعى   شركة  ،  إلٌه بالضمانات والحوافز الواردهبه وبالئحته التنفٌذٌة. -  243

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2311لسنة  12النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم و تتعهد المنشاة بممارسة 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

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

 تحمٌك

، عن إلٌه بالضمانات والحوافز الواردهبه  13331برلم  23133124،لٌدت فى  133333.333ؼرضها فً   ،رأس مالها   

 وبالئحته التنفٌذٌة.

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2311لسنة  12ط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم و تتعهد المنشاة بممارسة النشا

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

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

 تحمٌك

 مدٌنه -الحى السكنى  -تجارى  1لطعه  115ؼرضها فً ، بجهة : مكتب 

 -النوبارٌه الجدٌده 

ا ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو االخالص لالستثمار العمارى و الزراعى   شركة  ،  مصر أو فً الخارج ، كم -  241

، عن مصر أو فً  13331برلم  23133124،لٌدت فى  133333.333تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 -تجارى  1عه لط 115الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : مكتب 

 مدٌنه -الحى السكنى 

 -النوبارٌه الجدٌده 

إنفنتى للتنمٌة واالستثمار   شركة  ،  وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد  -  242

 تعاونها على تحمٌك

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

، عن وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة  13241برلم  23133132،لٌدت فى  1333333.333

 بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

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

 شارع -الدور العاشر  5عمارة رلم  -رٌاض العمار 

 -المنتزه  -مصطفى كامل 

 اٌه البارودى لألثاث والدٌكور   شركة  ،  ؼرض الشركة هو: -  243

 تجارة األثاث ومستلزمات الدٌكور

 ٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطةوذلن دون اإلخالل بؤحكام الموان

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 ، عن ؼرض الشركة هو: 13233برلم  23133115،لٌدت فى  53333.333ألحكام المانون .  ،رأس مالها   



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تجارة األثاث ومستلزمات الدٌكور

 صدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطةوذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط است

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 -سٌدى جابر  -بوكلى - 35ألحكام المانون . ، بجهة : ش عبدالعزٌز فهمى تماطع ش 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Ofaly.Globalاوفالى.جلوبال -  244

 حاضنات االعمال التكنولوجٌة و دعم رٌادة االعمال

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13344برلم  23133124،لٌدت فى  133333.333

 حاضنات االعمال التكنولوجٌة و دعم رٌادة االعمال

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

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

 تحمٌك

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

 الدور االول خلؾ جامعة فاروس 2رادٌز شمة رلم موحة ب

 -سٌدى جابر  -

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Ofaly.Globalاوفالى.جلوبال -  245

 حاضنات االعمال التكنولوجٌة و دعم رٌادة االعمال

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13344برلم  23133124،لٌدت فى  133333.333

 حاضنات االعمال التكنولوجٌة و دعم رٌادة االعمال

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

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

 تحمٌك



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 سٌدى -الدور االول خلؾ جامعة فاروس  1برادٌز شمه رلم 

 -جابر 

شركة     Alexandria City for Metals and Industry Companyاألسكندرٌة للمعادن والتنمٌة الصناعٌة المتكاملة  -  246

 ،  ؼرض الشركة هو

 الامة وتشؽٌل مصنع

 لصهر جمٌع أنواع المعادن وتصنٌعها وتشؽٌلها وتشكٌلها باألخص معدنى األلومنٌوم والنحاس. -

 ر المخلفات وخردة وفضالت ونفاٌات جمٌع أنواع المعادن وباألخص معدنى األلومنٌوم والنحاس.إعادة تدوٌ -

 لتصنٌع وتجمٌع مكونات المعدات واالالت واألجهزة الصناعٌة واإللكترونٌة والكهربائٌة والمنزلٌة واالستهالكٌة.-

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13353برلم  23133122،لٌدت فى  1333333.333عموم االستٌراد   ،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل مصنع

 لصهر جمٌع أنواع المعادن وتصنٌعها وتشؽٌلها وتشكٌلها باألخص معدنى األلومنٌوم والنحاس. -

 فات وخردة وفضالت ونفاٌات جمٌع أنواع المعادن وباألخص معدنى األلومنٌوم والنحاس.إعادة تدوٌر المخل -

 لتصنٌع وتجمٌع مكونات المعدات واالالت واألجهزة الصناعٌة واإللكترونٌة والكهربائٌة والمنزلٌة واالستهالكٌة.-

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

عموم االستٌراد ، بجهة : وٌكون مكان ومولع ممارسة النشاط فً : الشارع المتفرع من شارع مصرؾ ؼرب النوبارٌة لبلى مخرن 

 صابر وشرق جراج شركة

 -ة بمرؼم بحري الطرٌك الصحراوى بالمنطمة الصناعٌ 23الحلموشى والكائن كؤول شارع موازى لشرق شارع الؽازات ن 

 العامرٌه
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 ،  بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

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

، عن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال  13353برلم  23133122،لٌدت فى  1333333.333

 شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

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

وٌكون مكان ومولع ممارسة النشاط فً : الشارع المتفرع من شارع مصرؾ ؼرب النوبارٌة لبلى مخرن صابر وشرق جراج 

 شركة

 -الطرٌك الصحراوى بالمنطمة الصناعٌة بمرؼم بحري  23الؽازات ن  الحلموشى والكائن كؤول شارع موازى لشرق شارع

 العامرٌه
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 والئحته التنفٌذة ، مع 2311لسنة  12،  الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة.عدم تمتع 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2311لسنة  12تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

، عن الواردة بمانون اإلستثمار  13353برلم  23133122،لٌدت فى  1333333.333وٌجوز للشركة أن تشترن   ،رأس مالها   

 والئحته التنفٌذة ، مع 2311لسنة  12رلم 

 شطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة.عدم تمتع األن

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2311لسنة  12تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

وٌجوز للشركة أن تشترن ، بجهة : وٌكون مكان ومولع ممارسة النشاط فً : الشارع المتفرع من شارع مصرؾ ؼرب النوبارٌة 

 لبلى مخرن صابر وشرق جراج شركة

 -الطرٌك الصحراوى بالمنطمة الصناعٌة بمرؼم بحري  23ع موازى لشرق شارع الؽازات ن الحلموشى والكائن كؤول شار

 العامرٌه
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 ،  والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانوناً.

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة 1322لسنه  123لمانون رلم تلتزم الشركه باحكام ا

 ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة

 لهذا الؽرض .

 ستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزامتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً م-

برلم  23133122،لٌدت فى  1333333.333الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز   ،رأس مالها   

 ، عن والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانوناً. 13353

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة 1322لسنه  123ن رلم تلتزم الشركه باحكام المانو

 ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة

 لهذا الؽرض .

 لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزامتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل -

الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز ، بجهة : وٌكون مكان ومولع ممارسة النشاط فً : الشارع المتفرع من 

 شارع مصرؾ ؼرب النوبارٌة لبلى مخرن صابر وشرق جراج شركة

 -الطرٌك الصحراوى بالمنطمة الصناعٌة بمرؼم بحري  23الكائن كؤول شارع موازى لشرق شارع الؽازات ن الحلموشى و

 العامرٌه

شركة  ،  والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار    T.S.B.Dشركة المجموعة الهندسٌة للخدمات وتطوٌر األعمال  -  253

 التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 تحمٌك

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

، عن والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة  13323برلم  23133121،لٌدت فى  333333.333

 هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 -سموحه -الدور األول  -برج النٌل -اسماعٌل سرى 

 -سٌدى جابر 

 جابر عبدالسالم مجلى عبدالموى و شرٌكه   شركة  ،  والحوافز الواردهبه وبالئحته التنفٌذٌة. -  251

 والئحتهه التنفٌذٌة لبل 2311لسنة  12ط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم تتعهد الشركة بممارسة النشا

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

 ، عن والحوافز الواردهبه وبالئحته التنفٌذٌة. 13334برلم  23133122،لٌدت فى  533333.333،رأس مالها   

 والئحتهه التنفٌذٌة لبل 2311لسنة  12تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

 -دمنهور  -اول طرٌك حوش عٌسى  -بجهة : برج العبٌر 

 مصطفى السٌد عزت و شرٌكه   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  252

 % سنوٌا بالمجان من الحاالت التً ٌتم تمدٌم 13الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى جراحات النساء و التولٌد بشرط أن تمدم 

 الخدمة الطبٌة أو العالجٌة او التشخٌصٌه لها

 % سنوٌا بالمجان من الحاالت التً 13الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى حضانات االطفال و حدٌثى الوالدة بشرط أن تمدم 

 ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة أو العالجٌة او التشخٌصٌه لها

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

 ، عن ؼرض الشركة  13324برلم  23133121،لٌدت فى  333333.333،رأس مالها   

 المجان من الحاالت التً ٌتم تمدٌم% سنوٌا ب 13الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى جراحات النساء و التولٌد بشرط أن تمدم 

 الخدمة الطبٌة أو العالجٌة او التشخٌصٌه لها

 % سنوٌا بالمجان من الحاالت التً 13الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى حضانات االطفال و حدٌثى الوالدة بشرط أن تمدم 

 ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة أو العالجٌة او التشخٌصٌه لها

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

 -كوم حماده  -بجهة : ش الثورة بجوار المستشفى العام 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رافت زكى حامد و شرٌكه   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  253

 الامة وتشؽٌل مصنع لتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة.

 المواد الؽذائٌة.تورٌد 

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

 ، والئحته التنفٌذة 2311لسنة  12إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة.

 ، عن ؼرض الشركة  13315برلم  23133123،لٌدت فى  333333.333تتعهد الشركة بممارسة   ،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل مصنع لتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة.

 مواد الؽذائٌة.تورٌد ال

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

 والئحته التنفٌذة ، 2311لسنة  12إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة.

 -سٌوه  -لرٌة ابو شروق  -طرٌك الواحات 13تتعهد الشركة بممارسة ، بجهة : 

 2311لسنة  12ون االستثمار رلم رافت زكى حامد و شرٌكه   شركة  ،  النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمان -  254

 والئحته التنفٌذٌة لبل

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

لنشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون ، عن ا 13315برلم  23133123،لٌدت فى  333333.333،رأس مالها   

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2311لسنة  12االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

 -سٌوه  -لرٌة ابو شروق  -احات طرٌك الو13بجهة : 

 عادل كمال السٌد و شرٌكٌه   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  255

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

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2332 

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

 ، عن ؼرض الشركة  13316برلم  23133123،لٌدت فى  333333.333،رأس مالها   

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

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 .2332 

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

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الحى الثانى  - 331بجهة : عمار رلم 

 عمرو على ٌوسؾ على ٌوسؾ و شرٌكته   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  256

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

 أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

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

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

 23133113،لٌدت فى  333333.333إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات   ،رأس مالها    -

 ، عن ؼرض الشركة  13264برلم 

 شطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات وصناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أن -

 أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

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

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

 -الرمل  -بوكلى  -أ شارع اللواء حسن ٌمٌعى 1إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات ، بجهة :  -

 عمرو على ٌوسؾ على ٌوسؾ و شرٌكته   شركة  ،  . -  251

 ت وبالوسائل اإللكترونٌة .إدخال البٌانات علً الحاسبا -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

 رنتاالتصاالت وخدمات االنت -

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

 ، عن . 13264برلم  23133113،لٌدت فى  333333.333الامه و اداره وتشؽٌل وصٌانه محطات وشبكات   ،رأس مالها    -

 ائل اإللكترونٌة .إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوس -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

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

 -الرمل  -بوكلى  -أ شارع اللواء حسن ٌمٌعى 1الامه و اداره وتشؽٌل وصٌانه محطات وشبكات ، بجهة :  -

صاالت السلكٌه والالسلكٌه و االلمار الصناعٌة بعد الحصول على عمرو على ٌوسؾ على ٌوسؾ و شرٌكته   شركة  ،  االت -  252

 ترخٌص

 من الجهات المعنٌه والٌشمل ذلن االذاعه والتلٌفزٌون

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

 2333لسنه  64لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم  ) التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات -

 23133113،لٌدت فى  333333.333إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت   ،رأس مالها    -

 ت السلكٌه والالسلكٌه و االلمار الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص، عن االتصاال 13264برلم 

 من الجهات المعنٌه والٌشمل ذلن االذاعه والتلٌفزٌون

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

 2333لسنه  64ر وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم ) التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرا

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات -

 -الرمل  -بوكلى  -أ شارع اللواء حسن ٌمٌعى 1إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت ، بجهة :  -

 على ٌوسؾ و شرٌكته   شركة  ،  المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. عمرو على ٌوسؾ -  253

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -

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

 والثمافً والفنً.

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

 ، عن المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. 13264برلم  23133113،لٌدت فى  333333.333،رأس مالها   

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -

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

 والثمافً والفنً.

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

 -الرمل  -وكلى ب -أ شارع اللواء حسن ٌمٌعى 1بجهة : 

 الماسة لتصنٌع األعالؾ   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  263

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االعالؾ بكافة انواعها.

 تجاره الجمله والتجزئه لألعالؾ فً المناطك النائٌة و المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13266برلم  23133113،لٌدت فى  1333333.333

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االعالؾ بكافة انواعها.

 تجاره الجمله والتجزئه لألعالؾ فً المناطك النائٌة و المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة

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

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

 تحمٌك

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

 -العامرٌه  - 21مٌدان ن  -االول علوى بجوار الفا فوم 

 نٌو ترٌاق لالدوٌة و الكٌماوٌات الدوائٌة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  261

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1322لسنه  121والمانون رلم  1322لسنه  123المانون رلم  تلتزم الشركه باحكام

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

 لهذا الؽرضمن الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة 

التجارة و بٌع االدوٌة البٌطرٌة و البشرٌة و اضافات االعالؾ البودرة و السائلة و الكٌماوٌات الدوائٌة و االعشاب   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة هو 13322برلم  23133121،لٌدت فى  2333333.333

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1322لسنه  121والمانون رلم  1322لسنه  123انون رلم تلتزم الشركه باحكام الم

 الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها

 الؽرض من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا

التجارة و بٌع االدوٌة البٌطرٌة و البشرٌة و اضافات االعالؾ البودرة و السائلة و الكٌماوٌات الدوائٌة و االعشاب ، بجهة : ش 

 23شمه  -الدور العاشر  -جمال عبد الناصر 

 -المنتزه  -سٌدى بشر بحرى 

 و نٌو ترٌاق لالدوٌة و الكٌماوٌات الدوائٌة   شركة  ،  الطبٌة -  262

 مستلزمات االنتاج و الخامات الدوائٌة و المكمالت الؽذائٌة و البان االطفال و مستحضرات التجمٌل و المستحضرات الحٌوٌة و

 البٌولوجٌة و الهرمونات و االمصال و اللماحات البٌطرٌة و االعالؾ الحٌوٌة و المبٌدات و المطهرات و مبٌدات الصحة دون

 تحضٌرها.

 لتصنٌع األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة و اضافات االعالؾ البودره و السائله و تصنٌع كل ما سبك لدى الؽٌر.الامة وتشؽٌل مصنع 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 114 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة   ،رأس مالها   

 ة و، عن الطبٌ 13322برلم  23133121،لٌدت فى  2333333.333

 مستلزمات االنتاج و الخامات الدوائٌة و المكمالت الؽذائٌة و البان االطفال و مستحضرات التجمٌل و المستحضرات الحٌوٌة و

 البٌولوجٌة و الهرمونات و االمصال و اللماحات البٌطرٌة و االعالؾ الحٌوٌة و المبٌدات و المطهرات و مبٌدات الصحة دون

 تحضٌرها.

 لتصنٌع األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة و اضافات االعالؾ البودره و السائله و تصنٌع كل ما سبك لدى الؽٌر. الامة وتشؽٌل مصنع

وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة ، بجهة : ش جمال عبد 

 23شمه  -الدور العاشر  -الناصر 

 -المنتزه  -سٌدى بشر بحرى 

 نٌو ترٌاق لالدوٌة و الكٌماوٌات الدوائٌة   شركة  ،  لممارسة هذه األنشطة . -  263

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن 

 ، عن لممارسة هذه األنشطة . 13322برلم  23133121،لٌدت فى  2333333.333

على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها 

 تحمٌك

ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : ش 

 23شمه  -الدور العاشر  -جمال عبد الناصر 

 -المنتزه  -سٌدى بشر بحرى 

 عربان لالنتاج الفنً   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  264

 الفنى و التوزٌع لالفالم السٌنمائٌه و التلفزٌونٌه و الفٌدٌو و المسرحٌات و المسلسالت االذاعٌه و التلفزٌونٌة و كافة االنتاج -

 تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌؾ  -مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج  -صوت  -االعمال الفنٌه من )تصوٌر

 لسارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات ا

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها   ،رأس 

 ، عن ؼرض الشركة هو 13254برلم  23133133،لٌدت فى  53333.333مالها   

 لفنى و التوزٌع لالفالم السٌنمائٌه و التلفزٌونٌه و الفٌدٌو و المسرحٌات و المسلسالت االذاعٌه و التلفزٌونٌة و كافةاالنتاج ا -

 تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌؾ  -مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج  -صوت  -االعمال الفنٌه من )تصوٌر

 ارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات الس

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها ، بجهة : 

 -العامرٌه  -المرٌة البٌضاء  -النهضة  1عمار رلم 

 شركة  ،  على تحمٌكعربان لالنتاج الفنً    -  265



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 115 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 ، عن على تحمٌك 13254برلم  23133133،لٌدت فى  53333.333

رٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : عمار ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشت

 -العامرٌه  -المرٌة البٌضاء  -النهضة  1رلم 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو:   Al Masa For Metal Formingالماسة لتشكٌل المعادن  -  266

 الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن وتصنٌع الفحم المضؽوط.

 اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطةوذلن دون 

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله  ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز

 ً  طبما

 ، عن ؼرض الشركة هو: 13312برلم  23133123،لٌدت فى  53333.333ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن وتصنٌع الفحم المضؽوط.

 حكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطةوذلن دون اإلخالل بؤ

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

دمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تن

 ً  طبما

 -ابو المطامٌر  -شرق التحرٌر علم المرلب  53ألحكام المانون . ، بجهة : ن 

 اتٌن للتورٌدات و التركٌبات الهندسٌة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  261

 ائٌةتورٌد و تركٌب المعدات المٌكانٌكٌة و الكهرب

 فى شان سجل المستوردٌن وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى 1322لسنه  123االستٌراد و التصدٌر. تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام

 الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 ذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .و

 ، عن ؼرض الشركة هو 13352برلم  23133125،لٌدت فى  253333.333وٌجوز للشركة أن تشترن   ،رأس مالها   

 تورٌد و تركٌب المعدات المٌكانٌكٌة و الكهربائٌة

 فى شان سجل المستوردٌن وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى 1322لسنه  123االستٌراد و التصدٌر. تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام

 الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 116 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -ش محطة ترام شدس بجوار مدرسة االمٌركان  46وٌجوز للشركة أن تشترن ، بجهة : امام 

 -الرمل 

جه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة اتٌن للتورٌدات و التركٌبات الهندسٌة   شركة  ،  بؤي و -  262

 بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون  ،رأس مالها   

ن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة ، ع 13352برلم  23133125،لٌدت فى  253333.333

 بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون ، بجهة : امام 

 -ركان ش محطة ترام شدس بجوار مدرسة االمٌ 46

 -الرمل 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   DermoProدٌرموبرو  -  263

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتؽلٌؾ األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌة والمطهرات

 .والمكمالت الؽذائٌة واضافات األعالؾ والمبٌدات الحشرٌة وتصنٌع كل ما سبك لدى الؽٌر

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا والتوكٌالت التجارٌة.

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1322لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

،لٌدت فى  133333.333مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة هو 13332برلم  23133122

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتؽلٌؾ األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌة والمطهرات

 والمكمالت الؽذائٌة واضافات األعالؾ والمبٌدات الحشرٌة وتصنٌع كل ما سبك لدى الؽٌر.

 التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا والتوكٌالت التجارٌة. عموم

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1322لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 -كلٌوباترا حمامات - مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من ، بجهة : مكرر ش ارمنت

 -سٌدى جابر 

 شركة  ،  الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن   DermoProدٌرموبرو  -  213

 المنظمة لهذا الؽرض .

 تجارة األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات واألجهزة الطبٌة.

 لمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح وا

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها    ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها

 ، عن الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن 13332برلم  23133122،لٌدت فى  133333.333

 المنظمة لهذا الؽرض .



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تجارة األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات واألجهزة الطبٌة.

 خالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإل

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما 

 -سٌدى جابر  -كلٌوباترا حمامات -مكرر ش ارمنت 

فى شان سجل  1322لسنه  121والمانون رلم  1322لسنه  123شركة  ،  رلم    Capital Kكابٌتال كٌه لالستثمار  -  211

 مالالمستوردٌن وتنظٌم اع

 الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 دراسة و تخطٌط و تنفٌذ المشروعات للشركات العاملة فى المجاالت العمارٌة.

 ارة العامة والتوزٌع والتسوٌك فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌةالتج

 المماوالت العامة

 1322لسنه  123، عن رلم  13311برلم  23133123،لٌدت فى  2333333.333وذلن دون اإلخالل بؤحكام   ،رأس مالها   

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1322لسنه  121والمانون رلم 

 الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 دراسة و تخطٌط و تنفٌذ المشروعات للشركات العاملة فى المجاالت العمارٌة.

 العامة والتوزٌع والتسوٌك فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌةالتجارة 

 المماوالت العامة

 -ش مصطفى ابو هٌؾ  11 -برج ستانلى تاور  133وذلن دون اإلخالل بؤحكام ، بجهة : شمه 

 -الرمل  -بولكلى 

رارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة شركة  ،  الموانٌن واللوائح والم   Capital Kكابٌتال كٌه لالستثمار  -  212

 لممارسة هذه األنشطة .

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

و تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أ

، عن الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص  13311برلم  23133123،لٌدت فى  2333333.333

 الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

زاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً ت

 تحمٌك



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 112 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : شمه 

 -ش مصطفى ابو هٌؾ  11 -برج ستانلى تاور  133

 -الرمل  -بولكلى 

كادٌمى لتدرٌب و تنمٌة الموارد البشرٌة   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد الٌكس نٌمو ا -  213

 البشرٌة

 إلامة وتنظٌم و عمد الندوات و المإتمرات و المعارض )بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة(.

 تشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المالتمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالس

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 21علٌها فً المادة 

، عن الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة  13312برلم  23133133،لٌدت فى  133333.333ادارة   ،رأس مالها   

 الموارد البشرٌة

 إلامة وتنظٌم و عمد الندوات و المإتمرات و المعارض )بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة(.

 والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المالتمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات 

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 21علٌها فً المادة 

 -المنتزه  -سٌدى بشر بحرى  -متفرع من جمال عبد الناصر ش أحمد بركات  66ادارة ، بجهة : 

 الٌكس نٌمو اكادٌمى لتدرٌب و تنمٌة الموارد البشرٌة   شركة  ،  المشروعات الترفٌهٌة لالطفال. -  214

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 ترخٌص بهاال

 بٌع و تجارة لعب اطفال.

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1322لسنه  121والمانون رلم  1322لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ل على التراخٌصوتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصو

، عن  13312برلم  23133133،لٌدت فى  133333.333الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة   ،رأس مالها   

 المشروعات الترفٌهٌة لالطفال.

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 بهاالترخٌص 

 بٌع و تجارة لعب اطفال.

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1322لسنه  121والمانون رلم  1322لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 113 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التراخٌصوتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على 

 -سٌدى بشر بحرى  -ش أحمد بركات متفرع من جمال عبد الناصر  66الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة ، بجهة : 

 -المنتزه 

 الٌكس نٌمو اكادٌمى لتدرٌب و تنمٌة الموارد البشرٌة   شركة  ،  وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض -  215

 والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة التجارة العامة

 الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 ا فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضه

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ، عن وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 13312برلم  23133133،لٌدت فى  133333.333مع   ،رأس مالها   

 امة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌةالتجارة الع

 الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 رضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼ

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 -المنتزه  -سٌدى بشر بحرى  -ش أحمد بركات متفرع من جمال عبد الناصر  66مع ، بجهة : 

مٌة الموارد البشرٌة   شركة  ،  مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الٌكس نٌمو اكادٌمى لتدرٌب و تن -  216

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

، عن مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  13312برلم  23133133،لٌدت فى  133333.333نشاطها  ،رأس مالها   

 ركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةالسارٌة وعلى الش

 -المنتزه  -سٌدى بشر بحرى  -ش أحمد بركات متفرع من جمال عبد الناصر  66نشاطها ، بجهة : 

 ٌحً محمود لالستثمار العمارى و المماوالت   شركة  ،  الالزمة لممارسة هذه األنشطة -  211

مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه 

 تحمٌك

ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله 

 ً  طبما

 ، عن الالزمة لممارسة هذه األنشطة 13316برلم  23133111،لٌدت فى  53333.333ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

بٌعة أخرى وذلن كله ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من ط

 ً  طبما



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 123 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 مدٌنه النوبارٌه -السوق التجارى  -ألحكام المانون . ، بجهة : عمار رلم )ج( ابن بٌتن 

 -الجدٌده 

 ٌحً محمود لالستثمار العمارى و المماوالت   شركة  ،   ؼرض الشركة هو: -  212

 نائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبهاالستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك ال

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2332 

 االستثمار والئحته التنفٌذٌة . المماوالت العامة.مع االلتزام بافراد حسابات مالٌة ومركز مالى مستمل لالنشطة الواردة بمانون

 53333.333وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة هو: 13316برلم  23133111،لٌدت فى 

 ائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبهاالستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك الن

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2332 

 االستثمار والئحته التنفٌذٌة .المماوالت العامة.مع االلتزام بافراد حسابات مالٌة ومركز مالى مستمل لالنشطة الواردة بمانون 

 -وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص ، بجهة : عمار رلم )ج( ابن بٌتن 

 مدٌنه النوبارٌه -السوق التجارى 

 -الجدٌده 

شركة  ،  التً تزاول    Ofaly.Smart For Smart Cities Technology Ltdاوفالى.سمارت لتكنولوچٌا المدن الذكٌة  -  213

 أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 ، عن التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 13345برلم  23133124،لٌدت فى  253333.333

ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 سٌدى -الدور االول خلؾ جامعة فاروس  1برادٌز شمه رلم 

 -جابر 

 جٌست انترناشٌونال   شركة  ،  ؼرض الشركة هوهابى  -  223

 الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة

 إلامة و تشؽٌل المرى السٌاحٌة والفنادق ) الثابتة (والشمك واألجنحة الفندلٌة والموتٌالت مستوى ال ٌمل عن ثالثة نجوم وطالة -

 شطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمٌة وترفٌهٌة ورٌاضٌة وتجارٌة و ثمافٌةإٌوائٌة ال تمل عن خمسٌن ؼرفة واألن

 االستثمار العمارى .

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

 ، عن ؼرض الشركة هو 13363برلم  23133123ى ،لٌدت ف 133333.333وٌجوز للشركة   ،رأس مالها   



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 121 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة

 إلامة و تشؽٌل المرى السٌاحٌة والفنادق ) الثابتة (والشمك واألجنحة الفندلٌة والموتٌالت مستوى ال ٌمل عن ثالثة نجوم وطالة -

 ة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمٌة وترفٌهٌة ورٌاضٌة وتجارٌة و ثمافٌةإٌوائٌة ال تمل عن خمسٌن ؼرفة واألنشط

 االستثمار العمارى .

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

 الرمل -جناكلٌس  -طرٌك الحرٌة 633وٌجوز للشركة ، بجهة : 

هابى جٌست انترناشٌونال   شركة  ،  أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة  -  221

 بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

انون .  ،رأس مالها   ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام الم

، عن أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول  13363برلم  23133123،لٌدت فى  133333.333

 أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

ن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذل

 الرمل -جناكلٌس  -طرٌك الحرٌة 633

شركة  ،  الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن    TAYARY DELIVERYطٌارى دلٌفرى  -  222

، عن الخارج ، كما ٌجوز لها أن  13311برلم  23133133،لٌدت فى  1333333.333طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 سٌدى -كفر عبده الدور الثالث -تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : شارع سانت جٌنى 

 -جابر

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   TAYARY DELIVERYطٌارى دلٌفرى  -  223

 (تمدٌم خدمات توصٌل الطلبات للؽٌر )دلٌفرى

 الشحن والتفرٌػ.

 تمدٌم الخدمات اللوجٌستٌة

 الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة

 تسوٌك المنتجات والوجبات السرٌعة.

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على وٌجوز 

 تحمٌك

 ، عن ؼرض الشركة هو 13311برلم  23133133،لٌدت فى  1333333.333ؼرضها فً مصر أو فً   ،رأس مالها   

 تمدٌم خدمات توصٌل الطلبات للؽٌر )دلٌفرى(

 التفرٌػ.الشحن و

 تمدٌم الخدمات اللوجٌستٌة

 الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 122 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تسوٌك المنتجات والوجبات السرٌعة.

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على  وٌجوز للشركة أن

 تحمٌك

 سٌدى -كفر عبده الدور الثالث -ؼرضها فً مصر أو فً ، بجهة : شارع سانت جٌنى 

 -جابر

 الماسة للتبرٌد و التجمٌد   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  224

 ثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الؽذائٌة وتبرٌدها أوالامة وتشؽٌل ال

 تجمٌدها.

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

ه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجو

 تحمٌك

ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 شركة هو، عن ؼرض ال 13265برلم  23133113،لٌدت فى  1333333.333

 الامة وتشؽٌل الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الؽذائٌة وتبرٌدها أو

 تجمٌدها.

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على  وٌجوز للشركة أن

 تحمٌك

ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : الدور 

 العامرٌه - 21مٌدان ن  -بجوار الفا فوم  -االول علوى 

 نسمة فتحى الخولى لمراكز التجمٌل   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  225

 الامة و تشؽٌل و ادارة مراكز تجمٌل للعناٌة بالبشرة و الشعر و الجسم ) بٌوتى سنتر (.

 لالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص ا

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

،رأس مالها     ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .

 ، عن ؼرض الشركة هو 13314برلم  23133111،لٌدت فى  13333.333

 الامة و تشؽٌل و ادارة مراكز تجمٌل للعناٌة بالبشرة و الشعر و الجسم ) بٌوتى سنتر (.

 هذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة 

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 123 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

و 4ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 -العطارٌن  -تنظٌم ش دمحم رشٌد رضا  أ4

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Supremeسوبرٌم لالستثمار -  226

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا والتورٌدات العمومٌة

 تجارة المواد الؽذائٌة والعادٌات والسلع السٌاحٌة ومنتجات خان الخلٌلى.

 به لانونا والتوكٌالت التجارٌة.عموم التصدٌر فٌما هو مسموح 

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1322لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن

 ، عن ؼرض الشركة هو 13332برلم  23133124،لٌدت فى  533333.333لمنظمة لهذا   ،رأس مالها   ا

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا والتورٌدات العمومٌة

 تجارة المواد الؽذائٌة والعادٌات والسلع السٌاحٌة ومنتجات خان الخلٌلى.

 ونا والتوكٌالت التجارٌة.عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لان

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1322لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن

 -مرسى مطروح -( فندق اوربٌتال كلوب خلٌج ألماظة 6/1لهذا ، بجهة : محل رلم)من المنظمة

 شركة  ،  الؽرض .   Supremeسوبرٌم لالستثمار -  221

 المماوالت العامة والمتخصصة.

 ه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذ

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون  ،رأس مالها   

 ، عن الؽرض . 13332برلم  23133124،لٌدت فى  533333.333

 المماوالت العامة والمتخصصة.

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

زاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً ت

 تحمٌك

ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون ، بجهة : محل 

 -مرسى مطروح -( فندق اوربٌتال كلوب خلٌج ألماظة 6/1رلم)من

  ــــــــــــــــــــــ   

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 124 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

، وفى تارٌخ    6364دٌو للحاصالت الزراعٌة لصاحبها / فٌكتور مٌخائٌل جرجس بشاى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 2313-1-4فى  313تم محو/شطب السجل  محو لٌد المنشاة من السجل الالتجارى برلم    23133134

، وفى تارٌخ    6364دٌو للحاصالت الزراعٌة لصاحبها / فٌكتور مٌخائٌل جرجس بشاى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 2313-1-4فى  313برلم  تم محو/شطب السجل  محو لٌد المنشاة من السجل الالتجارى   23133134

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ ،   13131أشرؾ عبدالحمٌد عثمان دمحم لصاحبها : أشرؾ عبدالحمٌد عثمان دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   1333333.333أس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل ر  23133133

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً  13231العجاٌبى لالستثمار العماري و الزراعً لصاحبها : مٌنا ناصر لبٌب سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -تجارى الحى السكنى  1لطعة  115ن , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوا 23133131تارٌخ 

االمٌر لصناعة و تعبئة المخلالت و الزٌتون لصاحبها : امٌر نصر عبدالؽنى على الخشاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 -سٌدى جابر  -ش مطار النزهة خلؾ مطابع محرم 33 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 23133131وفً تارٌخ  13233

الفرعونٌة لالستثمار العمارى وتجاره المواد العازله )لصاحبها / عبد الجواد احمد عبد الجواد دمحم ٌحى ( ، تاجر فرد ،  سبك  -  3

ومولع ممارسه النشاط  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى 23133131وفً تارٌخ  2522لٌده برلم    

-العامرٌه -منطمه مرؼم الصناعٌه -طرٌك البتروكٌماوٌات -الصناعى : زاوٌه عبد المادر لبلى السكه الحدٌد خلؾ المجزر االلى 

 االسكندرٌه

تم  23133132وفً تارٌخ  13213مخبز األخوه لصاحبها : فوزى اسماعٌل عٌسى ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 -شبرا خٌت  -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، محلة لٌس 

تم تعدٌل  23133132وفً تارٌخ  13216ملٌحه    لصاحبها : معتز مصطفى دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 -سٌدى جابر  -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، طرٌك اسكندرٌة الزراعى بجوار مبنى المحافظة 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 125 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل  23133132وفً تارٌخ  13211ورى مودا لصاحبها : حمد جمعه عبد هلل حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ج -  6

 -الدخٌله -شارع البٌطاش الرئٌسى  -الدور االول  16العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، عمار رلم 

، تاجر فرد ،   AgroMovere For Agriculture Investment And Tradingأجرو موفٌر لالستثمار الزراعى والتجارة -  1

الدور األول  -ج  12عمارة  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، مكتب  23133133وفً تارٌخ  13223سبك لٌده برلم    

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -علوى 

تم  23133131وفً تارٌخ  13232لٌده برلم    ٌوناٌتد باٌب لصاحبها : عباس سلطان حمد عبدالفضٌل ، تاجر فرد ،  سبك  -  2

 -برج العرب الجدٌده  -الحً السكنً الثامن  -الدور الرابع  34عمارة  11تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمة 

فً تارٌخ و 13243العتر للمنتجات البالستٌكٌة لصاحبها : دمحم السٌد محمود محمود العتر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 -برج العرب  -المنطمة الصناعٌة الثانٌة  11بلون  5تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعة  23133131

 23133132وفً تارٌخ  13242لصاحبها : هانى دمحم عبده عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     My Careماى كٌر -  13

 -الرمل  -لوران  -ش دمحم بن عثمان  1، تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   

 13253لصاحبها : دمحم كامل احمد دمحم كامل النواوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ACESاسس لصناعات الطوب الحدٌث -  11

 -المادر تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، لمركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط  : زاوٌة عبد  23133132وفً تارٌخ 

 -لسم العامرٌة  -بجوار الشرطة العسكرٌة -منطمة مرؼم لبلى الصناعٌة 

تم  23133132وفً تارٌخ  13251المصرى لصاحبها : عبدالجواد هنداوى عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 -برج العرب الجدٌدة  -المنطمة الثالثة  -الحى الثالث  13تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، عمارة 

وفً  13251مرعى لالستصالح و تعمٌر االراضً لصاحبها : حمدان دمحم دمحم مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 -رشٌد  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، شارع عبد السالم عارؾ امام الوحدة البٌطرٌة  23133133تارٌخ 

وفً تارٌخ  13262لصاحبها : عماد الدٌن متولى احمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     الصفوة للمفروشات -  14

 -المنتزه  -السٌوؾ  -امام سباهى الحدٌثة  4ش  21تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  23133133

تم  23133113وفً تارٌخ  13263    مخبز الشروق لصاحبها : عوض دمحم بسٌونى شعتون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  15

 -كفر الدوار  -السعرانٌه  -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش بورسعٌد برج الشروق 

وفً تارٌخ  13223المهندس للخدمات البترولٌة لصاحبها : طارق دمحم الدسولى الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 -رشٌد  -مٌدان حى السالم -صؾ الـتؤشٌر:   ، رشٌد تم تعدٌل العنوان , و 23133111

لصاحبها : دمحم محمود عوده دمحم أبو النمر ، تاجر فرد ،  سبك   3G Plastثري جً بالست لتصنٌع المواسٌر البالستٌكٌة   -  11

مولع ممارسة النشاط : تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى و 23133111وفً تارٌخ  12623لٌده برلم    

 االسكندرٌة  -برج العرب الجدٌدة  - 3جنوب المنطمة الصناعٌة  21-23المطعة رلم  11بلون 

ثري جً بالست لصناعة  المواسٌرومنتجات البالستٌن  لصاحبها : دمحم محمود عوده دمحم أبو النمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  12

م تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط : بلون ت 23133111وفً تارٌخ  12623برلم    

 االسكندرٌة  -برج العرب الجدٌدة  - 3جنوب المنطمة الصناعٌة  21-23المطعة رلم  11

وفً تارٌخ  13232لصاحبها : اٌمان معوض دمحم زٌتون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     M M Textileام ام تكستاٌل -  13

 -سٌدى جابر  -ش لنال المحمودٌة  445( بالعمار رلم  33تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، مبنى رلم )  23133115

وادى النٌل لتصنٌع الحاصالت الزراعٌه لصاحبها : شعبان عبد الفضٌل ؼازى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 -ابو المطامٌر  -كوم سعدان  - 2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، عمار رلم  23133111وفً تارٌخ  13315

وفً تارٌخ  13326لصاحبها : ودٌع دانٌال ودٌع تادرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     Italco - Veroفٌرو  -اٌتالكو  -  21

 -سٌدى جابر  -سموحة  -بى لسطنطٌن محمود  16تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  23133122
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 126 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

االسكندرٌة للصناعات الكٌماوٌة الوسٌطة والبوٌات لصاحبها : عزت بخٌت دمحم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 -سٌدى جابر  - 1شارع ابراج المطن عمارة أ  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  23133122وفً تارٌخ  13333

تم  23133124وفً تارٌخ  13333لصاحبها : اسامة بكٌر ربٌع دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم      Beeبى -  23

 -العامرٌه  -بجوار كافٌه زورو  21تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الكٌلو 

وفً  13361فرد ،  سبك لٌده برلم     البنٌان لالستثمار العمارى و الزراعى لصاحبها : ابراهٌم عبدالموى صمر على ، تاجر -  24

مدٌنه النوبارٌه  -حى اول النوبارٌه  366عمار رلم  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، : شمة رلم  23133123تارٌخ 

 -الجدٌده 

وفً  13361برلم     البنٌان لالستثمار العمارى و الزراعى لصاحبها : ابراهٌم عبدالموى صمر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  25

مدٌنه النوبارٌه  -حى اول النوبارٌه  366عمار رلم  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، : شمة رلم  23133123تارٌخ 

 -الجدٌده 

وفً  13313مروان دمحم عصمت لرلوره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -الحمد لتصنٌع الحاصالت الزارعٌه والبستانٌه  -  26

الدور االول عمارة  3-2نموذج  133،132تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، محو لٌد الفرع الوحدتٌن  23133131ارٌخ ت

 االسكندرٌة -سموحه -السراٌة ستاٌل 

برلم    منشؤة المهندس لتصنٌع الحاصالت الزراعٌه والبستانٌه لصاحبها / مروان دمحم عصمت لرلوره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  21

الدور  3-2نموذج  133،132تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، محو لٌد الفرع الوحدتٌن  23133131وفً تارٌخ  13313

 االسكندرٌة -سموحه -االول عمارة السراٌة ستاٌل 

وفً تارٌخ  2314)لصاحبتها / نجاه دمحم دمحم الشرلاوى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     EGENSYSاٌجٌنسٌس  -  22

شارع  31بالعمار رلم  -الكائنة بالطابك التاسع  33تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى : شمة  23133131

 االسكندرٌة -سموحة لسم سٌدى جابر  -محمود ٌونس 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً  12563ٌماوٌات  لصاحبها : اٌمن عبد المادر عبد العزٌز على السعدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   أجروكٌر للك -  1

                                                            تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  الامة وتشؽٌل مصنع                                                                            23133131تارٌخ 

                لتصنٌع وتعٌبئة وتجهٌز مبٌدات زراعٌة سائلة وبودرة                                                                              -1

                                                                              خلط وتعبئة اسمدة ورلٌة ومخلبٌة بودرة وسائلة                           -2

3 

وفً  12563أجروكٌر للكٌماوٌات  لصاحبها : اٌمن عبد المادر عبد العزٌز على السعدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 )بودرة وسائلة ( NPKة مركبة خلط وتعبئة اسمد -تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23133131تارٌخ 

 مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة

 لمباشرة نشاطها .

وفً تارٌخ  12563أجروكٌر لصاحبها : اٌمن عبد المادر عبد العزٌز على السعدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

                                                            تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  الامة وتشؽٌل مصنع                                                                            23133131

                                                                           لتصنٌع وتعٌبئة وتجهٌز مبٌدات زراعٌة سائلة وبودرة                   -1

                      خلط وتعبئة اسمدة ورلٌة ومخلبٌة بودرة وسائلة                                                                                   -2

3 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 121 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ  12563بد المادر عبد العزٌز على السعدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   أجروكٌر لصاحبها : اٌمن ع -  4

 )بودرة وسائلة ( NPKخلط وتعبئة اسمدة مركبة  -تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23133131

 زمةمع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الال

 لمباشرة نشاطها .

الفرعونٌة لالستثمار العمارى وتجاره المواد العازله )لصاحبها / عبد الجواد احمد عبد الجواد دمحم ٌحى ( ، تاجر فرد ،  سبك  -  5

ٌه االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمران-1تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23133131وفً تارٌخ  2522لٌده برلم   

  -4تجاره المواد العازله. -3الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد العازلة -2الجدٌده والمناطك النائٌه والمناطك خارج الوادى المدٌم .

االعمال المدنٌة المكملة العمال المدنٌة المملكة  -تمدٌم الخدمات البترولٌة  -5الامة وتشؽٌل مصنع لفلترة زٌوت السٌارات المستخدمة 

الخدمات  -الخدمات المتعلمة بانزال مواسٌر التؽلٌؾ وانابٌب االنتاج -معالجات االسطح من الترسٌبات  -ال الحفر والصٌانة العم

 نمل -6المتعلمة باالستكشاؾ البترولى 

تاجر فرد ،  سبك الفرعونٌة لالستثمار العمارى وتجاره المواد العازله )لصاحبها / عبد الجواد احمد عبد الجواد دمحم ٌحى ( ،  -  6

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  المواد البترولٌة باستخدام سٌارات المنشاة .تلتزم 23133131وفً تارٌخ  2522لٌده برلم   

المنشؤه بافراد حسابات مالٌه ومركز مالى منفصل ومستمل للنشاط المضاؾ وفما لمواعد المحاسبه المصرٌه.م ع مراعاه احكام 

 وائح والمرارات السارٌه وعلى المنشؤه الحصول على كافه التراخٌص الالزمه لمباشره نشاطها.الموانٌن والل

 12531طٌبة لتصنٌع األجولة البالستٌكٌة  المنسوجة )لصاحبها : دمحم حموده رزق دمحم رزق( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 -نشاط :تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ال23133132وفً تارٌخ 

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األجولة البالستٌكٌة المنسوجة .

 مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة

 لمباشرة نشاطها .

وفً تارٌخ  12531فرد ،  سبك لٌده برلم    طٌبة لتصنٌع األجولة البالستٌكٌة لصاحبها : دمحم حموده رزق دمحم رزق ، تاجر -  2

 -تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  النشاط :23133132

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األجولة البالستٌكٌة المنسوجة .

 مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة

 ها .لمباشرة نشاط

وفً تارٌخ  216منشؤة كوالتًٌ تارجت لصاحبها / السٌد عامر دمحم السٌد عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

خلطات  -عجائن سكر ولوز.  -محسن كٌن جٌل.  -تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع: 23133132

كسترد وكرٌمه  -كفر توره شٌكوالتة.  -جٌلى تزٌٌن وتلمٌع.  -مربى.  -تحمٌص مكسرات .  - بودرة سابمة التجهٌز )كٌن وخبز(.

انتاج دهون نباتٌة بودر بالتجفٌؾ . خلط الوان ؼذائٌة  -خلط وتعبئة كرٌم شانتٌه.   -محسن خبٌز بودر.  -فاكهة مسكره.  -حشو. 

عبوات بالستٌكٌة لخدمة اؼراض الشركة . وعلى المنشاة الحصول  -تعبئة اضافات مواد ؼذائٌة -ومكسبات طعم ورائحة ومثبتات. 

 على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 122 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً  13361،  سبك لٌده برلم   البنٌان لالستثمار العمارى و الزراعى لصاحبها : ابراهٌم عبدالموى صمر على ، تاجر فرد  -  1

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار23133123تارٌخ 

وفً  13231العجاٌبى لالستثمار العماري و الزراعً لصاحبها : مٌنا ناصر لبٌب سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار23133131تارٌخ 

تم تعدٌل 23133124وفً تارٌخ  13333لصاحبها : اسامة بكٌر ربٌع دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     Beeبى -  3

 نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

تم 23133132وفً تارٌخ  13213مخبز األخوه لصاحبها : فوزى اسماعٌل عٌسى ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

 13333االسكندرٌة للصناعات الكٌماوٌة الوسٌطة والبوٌات لصاحبها : عزت بخٌت دمحم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار23133122وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  13243ها : دمحم السٌد محمود محمود العتر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   العتر للمنتجات البالستٌكٌة لصاحب -  6

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار23133131

تم تعدٌل 23133132وفً تارٌخ  13251المصرى لصاحبها : عبدالجواد هنداوى عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصؾ التؤشٌر: استثمارنوع الشركة , 

وفً تارٌخ  13223المهندس للخدمات البترولٌة لصاحبها : طارق دمحم الدسولى الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار23133111

ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وادى النٌل لتصنٌع الحاصالت الزراعٌه لصاحبها : شعبان عبد الفضٌل ؼازى  -  3

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار23133111وفً تارٌخ  13315

وفً تارٌخ  13242لصاحبها : هانى دمحم عبده عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    My Careماى كٌر -  13

 رتم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثما23133132

 13253لصاحبها : دمحم كامل احمد دمحم كامل النواوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ACESاسس لصناعات الطوب الحدٌث -  11

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار23133132وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  13251،  سبك لٌده برلم   مرعى لالستصالح و تعمٌر االراضً لصاحبها : حمدان دمحم دمحم مرعى ، تاجر فرد  -  12

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار23133133

، تاجر فرد ،   AgroMovere For Agriculture Investment And Tradingأجرو موفٌر لالستثمار الزراعى والتجارة -  13

 صؾ التؤشٌر: استثمارتم تعدٌل نوع الشركة , و23133133وفً تارٌخ  13223سبك لٌده برلم   

تم 23133113وفً تارٌخ  13263مخبز الشروق لصاحبها : عوض دمحم بسٌونى شعتون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

تم تعدٌل 23133132ٌخ وفً تار 13216ملٌحه    لصاحبها : معتز مصطفى دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

تم تعدٌل 23133132وفً تارٌخ  13211جورى مودا لصاحبها : حمد جمعه عبد هلل حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

وفً تارٌخ  13232ٌتون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لصاحبها : اٌمان معوض دمحم ز M M Textileام ام تكستاٌل -  11

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار23133115

االمٌر لصناعة و تعبئة المخلالت و الزٌتون لصاحبها : امٌر نصر عبدالؽنى على الخشاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 لشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمارتم تعدٌل نوع ا23133131وفً تارٌخ  13233



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 123 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم 23133131وفً تارٌخ  13232ٌوناٌتد باٌب لصاحبها : عباس سلطان حمد عبدالفضٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

وفً تارٌخ  13326رد ،  سبك لٌده برلم   لصاحبها : ودٌع دانٌال ودٌع تادرس ، تاجر ف Italco - Veroفٌرو  -اٌتالكو  -  23

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار23133122

وفً تارٌخ  13262الصفوة للمفروشات لصاحبها : عماد الدٌن متولى احمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار23133133

 ـــــــــــــــ  ـــــــ  

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: أجروكٌر للكٌماوٌات  لصاحبها : اٌمن  12563تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23133131،  فى تارٌخ :   -  1

 المادر عبد العزٌز على السعدى  عبد 

الى: طٌبة لتصنٌع األجولة البالستٌكٌة   12531تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23133132،  فى تارٌخ :   -  2

 المنسوجة )لصاحبها : دمحم حموده رزق دمحم رزق(  

الى: ثري جً بالست لصناعة   12623برلم  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة23133111،  فى تارٌخ :   -  3

 المواسٌرومنتجات البالستٌن  لصاحبها : دمحم محمود عوده دمحم أبو النمر  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ـــــــــ  ـــــــــــــ  

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 133 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

   23133131، وفى تارٌخ    1512ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم : أبو عرب لألستٌراد والتصدٌر ش.ذ.م.م.  ،    - 1

 تم محو/شطب السجل  تم وضع الشركة تحت التصفٌة

   23133131، وفى تارٌخ    2553المصرٌة االماراتٌة لصناعة نعال االحذٌة ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 تحت التصفٌة تم محو/شطب السجل  تم وضع الشركة

)شركة  Plastic & consultation Center (PCCاحمد شولى وشركاه )  -منطمة حرة  -مركز البالستٌن واالستشارات    - 3

تم محو/شطب السجل  تم وضع الشركة    23133131، وفى تارٌخ    6326توصٌة بسٌطة(  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : 

 تحت التصفٌة

تم محو/شطب    23133131، وفى تارٌخ    2331فودز ش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :  نمنمة فاست   - 4

 لنملة الى استثمار الماهرة  2313-1-1فى  311السجل  محو المٌد برلم 

تم محو/شطب    23133131، وفى تارٌخ    2331نمنمة فاست فودز ش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 5

 لنملة الى استثمار الماهرة  2313-1-1فى  311السجل  محو المٌد برلم 

تم    23133134، وفى تارٌخ    12146دمحم عبدالرازق دمحم دمحم ابراهٌم وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 6

 سكندرٌة الى محاظه البحٌرةلنملة من محافظة اال 2313-1-4فى  312محو/شطب السجل  محو المٌد برلم 

تم    23133134، وفى تارٌخ    12146دمحم عبدالرازق دمحم دمحم ابراهٌم وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 لنملة من محافظة االسكندرٌة الى محاظه البحٌرة 2313-1-4فى  312محو/شطب السجل  محو المٌد برلم 

تم    23133134، وفى تارٌخ    2233ولى وشرٌكٌه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : حسٌن احمد اسماعٌل مت   - 2

 محو/شطب السجل  تم وضع الشركة تحت التصفٌة

تم    23133134، وفى تارٌخ    2233حسٌن احمد اسماعٌل متولى وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 3

 لتصفٌةمحو/شطب السجل  تم وضع الشركة تحت ا

   23133131، وفى تارٌخ    11353، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :   LAVA CARE LIMITEDالفا كٌر لٌمٌتد    - 13

 االسكندرٌة -لسم الدخلٌه -ش العجمً البٌطاش الرئٌسً امام المدرسه االبتدائٌه 16تم محو/شطب السجل  ؼلك الفرع الكائن فى :

(  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :  paky -لزجاج والدٌكور وعموم االستٌراد والتصدٌر )باكى دى ام العمال ا   - 11

 2313-1-1فى 314تم محو/شطب السجل  محو المٌد برلم    23133131، وفى تارٌخ    6262



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 131 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم : (  ، ذات  paky -دى ام العمال الزجاج والدٌكور وعموم االستٌراد والتصدٌر )باكى    - 12

 2313-1-1فى 314تم محو/شطب السجل  محو المٌد برلم    23133131، وفى تارٌخ    6262

، وفى تارٌخ    12324النروٌجٌه للبوٌات احمد عثمان عثمان علً وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 13

 لنمله من محافظة البحٌرة الى محافظة االسكندرٌة 2313-1-2فى  315برلم تم محو/شطب السجل  محو المٌد    23133132

، وفى تارٌخ    12324النروٌجٌه للبوٌات احمد عثمان عثمان علً وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 14

 الى محافظة االسكندرٌة لنمله من محافظة البحٌرة 2313-1-2فى  315تم محو/شطب السجل  محو المٌد برلم    23133132

، وفى تارٌخ    13355النٌل لتصنٌع الحاصالت الزراعٌة  ش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 15

 لنمه الى محافظة البحٌرة (2313-1-3فى  311تم محو/شطب السجل  ٌمحى المٌد برلم    23133133

، وفى تارٌخ    13355.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم : النٌل لتصنٌع الحاصالت الزراعٌة  ش   - 16

 لنمه الى محافظة البحٌرة (2313-1-3فى  311تم محو/شطب السجل  ٌمحى المٌد برلم    23133133

حو/شطب تم م   23133113، وفى تارٌخ    2154حسام دمحم فإاد اسماعٌل وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 السجل  تم وضع الشركة تحت التصفٌة

تم محو/شطب    23133113، وفى تارٌخ    2154حسام دمحم فإاد اسماعٌل وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 12

 السجل  تم وضع الشركة تحت التصفٌة

تم محو/شطب    23133113، وفى تارٌخ    2154حسام دمحم فإاد اسماعٌل وشرٌكٌه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 13

 السجل  تم وضع الشركة تحت التصفٌة

   23133113، وفى تارٌخ    13554سمارت بون سنتر لنشر وتوزٌع الكتب ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 23

 تم محو/شطب السجل  تم محو الفرع من السجل التجارى

بنظام المناطك الحرة  ، شركة مساهمة   Modern Tex - Free Zone S.A.Eمالبس ش.م.م  مودرن تكس فرى زون لل   - 21

 تم محو/شطب السجل  وضع الشركة تحت التصفٌة   23133111، وفى تارٌخ    1133سبك لٌدها برلم : 

تم    23133121، وفى تارٌخ    1314الكسندرٌنا للتنمٌة العمارٌة و السٌاحٌة ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 22

محو/شطب السجل  مد مدة التصفٌة لمدة سنه تبدا من تارٌخ  انتهاء المدة السابمة لابلة للتجدٌد لمدة اخرى بمرار الجمعٌة العامة 

 العادٌة  "

   23133121تارٌخ ، وفى    5331مٌد مارن لالستشارات والتنمٌة ش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 23

 2313-1-1تم محو/شطب السجل  مد اجل التصفٌة لمدة عامٌن من 

تم    23133121، وفى تارٌخ    1653سنابل للتجارة والتوزٌع ببرج العرب ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 24

 محو/شطب السجل  تم وضع الشركة تحت التصفٌة

، وفى    12234وات المكتبٌة بالجملة )ش.ذ.م.م(  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم : شركة كٌراس لتجارة األد   - 25

 تم محو/شطب السجل  تم وضع الشركة تحت التصفٌة   23133121تارٌخ 

تم    23133121، وفى تارٌخ    12611كارفن لبٌع مستحضرات التجمٌل  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 26

 حو/شطب السجل  تم وضع الشركة تحت التصفٌةم

   23133124، وفى تارٌخ    6231تداول عموم البضائع والنمل النهرى )جستكو(  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 21

 2313-1-24فى  3332تم محو/شطب السجل  الؽاء الفرع برلم 

تم    23133124، وفى تارٌخ    2225مة  سبك لٌدها برلم : ماى واى اٌجٌبت لمستحضرات التجمٌل  ، شركة مساه   - 22

 -لسم الرمل ثان  2محو/شطب السجل  الؽاء الفرع الكائن فى : ابٌس الثانٌه الطرٌك الدائري من كوبري ابٌس ٌمٌن المخزن رلم 

 االسكندرٌة



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 132 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   23133125، وفى تارٌخ    13254ا برلم : الوجه البحرى الوطنٌه للمماوالت واعمال البناء  ، شركة مساهمة  سبك لٌده   - 23

وتعٌٌن السٌد   2323-3-31الى 2313-4-1تم محو/شطب السجل  مد مده التصفٌه لمده سنه من تارٌخ انتهاء المده السابمه من

 االستاذ / سٌد محمود على دمحم مصفٌا للشركة وله نفس الصالحٌات الممنوحة للمصفى السابك

، وفى تارٌخ    13254طنٌة للمماوالت والتنمٌة العمرانٌة ) وطنٌه (  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم : الوجه البحرى الو   - 33

 2323-3-31الى 2313-4-1تم محو/شطب السجل  مد مده التصفٌه لمده سنه من تارٌخ انتهاء المده السابمه من   23133125

 ركة وله نفس الصالحٌات الممنوحة للمصفى السابكوتعٌٌن السٌد  االستاذ / سٌد محمود على دمحم مصفٌا للش

تم    23133125، وفى تارٌخ    5151مركز ابحاث العٌون ش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 31

 2313-1-25فى  313محو/شطب السجل  محو لٌد الشركة من السجل برلم 

تم    23133125، وفى تارٌخ    5151لٌة محدودة  سبك لٌدها برلم : مركز ابحاث العٌون ش.ذ.م.م  ، ذات مسئو   - 32

 2313-1-25فى  313محو/شطب السجل  محو لٌد الشركة من السجل برلم 

تم محو/شطب    23133125، وفى تارٌخ    2233الشرؾ للتجارة والتوزٌع ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 33

 ت التصفٌةالسجل  تم وضع الشركة تح

تم    23133125، وفى تارٌخ    4462المتحدة للمماوالت ورصؾ الطرق ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 34

 محو/شطب السجل  وضع الشركة تحت التصفٌة

تم    23133125، وفى تارٌخ    3332جمال سعٌد دمحم عبد العظٌم  وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 35

 اكتوبر 6لنملة من استثمار االسكندرٌة الى استثمار  2313-1-25فى  312محو/شطب السجل  تم محو المٌد برلم 

تم    23133125، وفى تارٌخ    3332جمال سعٌد دمحم عبد العظٌم  وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 36

 اكتوبر 6لنملة من استثمار االسكندرٌة الى استثمار  2313-1-25فى  312محو/شطب السجل  تم محو المٌد برلم 

، وفى تارٌخ    142312شركه الهندسه للتركٌبات و المماوالت التجاره سانتران  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 31

 تم محو/شطب السجل  تم وضع الشركة تحت التصفٌة   23133122

ٌبات و المماوالت و التجاره محمود عبد النبً و شركاه فى شركة الهندسٌه للتركٌبات و اندماج الشركه الهندسٌه للترك   - 32

تم محو/شطب    23133122، وفى تارٌخ    142312المماوالت التجاره سانتران ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم : 

 السجل  تم وضع الشركة تحت التصفٌة

 

تم    23133123، وفى تارٌخ    3332ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :   السوٌسرٌة للتنمٌة الزراعٌة    - 33

 محو/شطب السجل  

، وفى تارٌخ    13323) تم محو المٌد(  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :  white screenواٌت سكرٌن    - 43

 اكتوبر6لنملة الى استثمار  2313-1-33فى  323تم محو/شطب السجل  محو لٌد الشركة برلم    23133133

، وفى تارٌخ    13323) تم محو المٌد(  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :  white screenواٌت سكرٌن    - 41

 اكتوبر6لنملة الى استثمار  2313-1-33فى  323تم محو/شطب السجل  محو لٌد الشركة برلم    23133133

، وفى    13521ش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :  Gardens Egypt  2ٌجٌبت شركة إٌت جاردنز إ   - 42

 -لسم الرمل   -لوران  -مكرر طرٌك الجٌش  422،422تم محو/شطب السجل  محو  فرع للشركة فى    23133131تارٌخ 

 االسكندرٌة

منطمة حرة عامة  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها  GREAT EASTERN TEXTILESجرٌت اٌسترن للمنسوجات ش.م.م        - 43

 تم محو/شطب السجل  تم وضع الشركة تحت التصفٌة   23133131، وفى تارٌخ    142332برلم : 

 ــــــــــــــــــــــ    



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 133 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  23133131وفً تارٌخ   ، 2346بك لٌدها برلم ،شركه ادهم السٌد الٌمانً لبشتٌن وشرٌكٌه توصٌة بسٌطة  ، س -  1

 جنٌه   53333.333رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    6442دمحم عبد اللطٌؾ عبد الجلٌل عماره وشرٌكه )شركة توصٌة بسٌطة( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   4333333.333ل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌ 23133131،

تم تعدٌل  23133131وفً تارٌخ   ، 6442دمحم عبد اللطٌؾ عبد الجلٌل عماره وشرٌكٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   4333333.333رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  23133131وفً تارٌخ   ، 6442دمحم عبد اللطٌؾ عبد الجلٌل عماره وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   4333333.333رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    6442ة توصٌة بسٌطة( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم عبد اللطٌؾ عبد الجلٌل عماره وشرٌكه )شرك -  5

 جنٌه   4333333.333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23133131،

تم تعدٌل  23133131وفً تارٌخ   ، 6442دمحم عبد اللطٌؾ عبد الجلٌل عماره وشرٌكٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   4333333.333رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  23133131وفً تارٌخ   ، 6442دمحم عبد اللطٌؾ عبد الجلٌل عماره وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   4333333.333بح رأس مالها ،رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص

وفً تارٌخ    6442دمحم عبد اللطٌؾ عبد الجلٌل عماره وشرٌكه )شركة توصٌة بسٌطة( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   4333333.333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23133131،

تم تعدٌل  23133131وفً تارٌخ   ، 6442اللطٌؾ عبد الجلٌل عماره وشرٌكٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، دمحم عبد -  3

 جنٌه   4333333.333رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  23133131وفً تارٌخ   ، 6442،دمحم عبد اللطٌؾ عبد الجلٌل عماره وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -  13

 جنٌه   4333333.333رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    4623ابو زٌادة الدارة الصٌدلٌات )صٌدلٌات ابو زٌادة( ش.ذ.م.م ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   51213333.333لمال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس ا 23133134،

وفً تارٌخ    4623ابو زٌادة الدارة الصٌدلٌات )صٌدلٌات ابو زٌادة( ش.ذ.م.م ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   51213333.333بح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص 23133134،

تم تعدٌل رأس  23133131وفً تارٌخ   ، 12431محمود احمد عمران مؽربً وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   233333.333المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    146332سن محٌلبة وشركائها ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،مركز وام الطبى التخصصى ) د / وفاء ح -  14

 جنٌه   4333333.333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23133132،

تارٌخ   وفً  11241ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، ELMAHDY GROUPشركة مجموعة المهدى  -  15

 جنٌه   53333.333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23133113،

تم تعدٌل رأس المال ,  23133111وفً تارٌخ   ، 3666سارة على فإاد وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   1333333.333ا ،وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 134 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 23133114وفً تارٌخ   ، 1521ابراهٌم رجب ابراهٌم عبد الحمٌد مؽرابى وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   1333333.333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  23133114وفً تارٌخ   ، 1521مؽربى وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، ابراهٌم رجب ابراهٌم عبد الحمٌد -  12

 جنٌه   1333333.333تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 23133114ٌخ   ،وفً تار 1521ابراهٌم رجب ابراهٌم عبد الحمٌد مؽرابى وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   1333333.333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  23133114وفً تارٌخ   ، 1521ابراهٌم رجب ابراهٌم عبد الحمٌد مؽربى وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   1333333.333س المال لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأ

وفً تارٌخ    165334انترناشٌونال الند صفوت معوض مشرلى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   13333333.333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23133114،

وفً تارٌخ    165334ال الند صفوت معوض مشرلى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،انترناشٌون -  22

 جنٌه   13333333.333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23133114،

تم تعدٌل رأس المال ,  23133115خ   ،وفً تارٌ 3262نعٌم نعٌم نعٌم بدر وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   322333.333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  23133115وفً تارٌخ   ، 3262نعٌم نعٌم نعٌم بدر وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   322333.333ها ،وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال

وفً تارٌخ    4623ابو زٌادة الدارة الصٌدلٌات )صٌدلٌات ابو زٌادة( ش.ذ.م.م ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   64113333.333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23133115،

وفً تارٌخ    4623ارة الصٌدلٌات )صٌدلٌات ابو زٌادة( ش.ذ.م.م ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ،ابو زٌادة الد -  26

 جنٌه   64113333.333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23133115،

تم تعدٌل  23133116وفً تارٌخ   ، 3623سبك لٌدها برلم ، نبٌل على دمحم ابراهٌم السٌد ؼرٌب وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، -  21

 جنٌه   1533333.333رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  23133112وفً تارٌخ   ، 4561مٌدٌكا بالنت ش.ذ.م.م ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   13453333.333:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،وصؾ التؤشٌر

تم تعدٌل  23133112وفً تارٌخ   ، 13161دمحم مصطفً عوض منصور  وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   533333.333رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 منطمة حرة (   -لهادى تّراب وشرٌكٌة وسمتها التجارٌة ) كارلٌن خالد دمحم ا -  33

وفً تارٌخ    144211شركة توصٌة بسٌطة بنظام المناطك الحرة العامة باالسكندرٌة . توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،   

 جنٌه   333333.333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23133125،

 منطمة حرة (   -خالد دمحم الهادى تّراب وشرٌكٌة وسمتها التجارٌة ) كارلٌن  -  31

وفً تارٌخ    144211شركة توصٌة بسٌطة بنظام المناطك الحرة العامة باالسكندرٌة . توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،   

 جنٌه   333333.333س المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأ 23133125،

وفً تارٌخ    144211دمحم الهادى تراب وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -منطمة حرة  -شركة كارلٌن  -  32

 جنٌه   333333.333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23133125،
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وفً تارٌخ    144211دمحم الهادى تراب وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -منطمة حرة  -كارلٌن  شركة -  33

 جنٌه   333333.333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23133125،

تم تعدٌل  23133122وفً تارٌخ   ، 1431ا برلم ،عاصم عبد العزٌز فهٌم مرشد وشرٌكٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌده -  34

 جنٌه   2333333.333رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  23133122وفً تارٌخ   ، 1431عاصم عبد العزٌز فهٌم مرشد وشرٌكٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  35

 جنٌه   2333333.333تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، رأس المال , وصؾ التؤشٌر:  

وفً تارٌخ    4623ابو زٌادة الدارة الصٌدلٌات )صٌدلٌات ابو زٌادة( ش.ذ.م.م ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  36

 جنٌه   12213333.333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23133122،

وفً تارٌخ    4623ابو زٌادة الدارة الصٌدلٌات )صٌدلٌات ابو زٌادة( ش.ذ.م.م ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   12213333.333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23133122،

تم  23133133وفً تارٌخ   ، 11132دٌر دمحم النحاس وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،العالمٌه للكرتون هشام ب -  32

 جنٌه   3533333.333تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    11132رلم ،دمحم اسامه دمحم جالل دمحم وشركاه   )شركة توصٌة بسٌطة( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها ب -  33

 جنٌه   3533333.333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23133133،

تم  23133133وفً تارٌخ   ، 4525شٌرى كالس جروب للنسٌج ش.ذ.م.م ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  43

 جنٌه   523333.333تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،  تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر: 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان ,  23133131وفً تارٌخ  2331نمنمة فاست فودز ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

( المطاع األول مركز  123( بالمبنً التجاري رلم )  1ن مركز الشركة الرئٌسً: بالعنوان المحل رلم ) وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكو

 الماهرة الجدٌدة )وبذلن ٌمحى المٌد ( -التجمع الخامس  -المدٌنة 

ارٌخ وفً ت 11331فرع شركة افرٌمٌا للصوامع والتخزٌن منطمة حرة خاصة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

( خلؾ المساحة المإلتة لشركة سٌسكو 34تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المولع االول:ٌمع على رصٌؾ ) 23133132

داخل الدائره  41المولع الثانى رلم  2م 61163ترانس بجوار الطرٌك الشرٌانى داخل الدائرة الجمركٌة على مساحة إجمالٌة لدرها 

 اإلسكندرٌة الجمركٌه بمٌناء الدخٌلة ب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23133132وفً تارٌخ  11122جملة ماركت ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 االسكندرٌة  -محرم بن  -وابور المٌاه  -شارع جالل الدسولى  122الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى : 

خالد عباس احمد فتح هللا وشركاه ) شركة توصٌة بسٌطة ( و شركة فتح هللا جملة  اندماج شركة السوٌمات العربٌة للجملة -  4

 23133132وفً تارٌخ  11122ماركت ) شركة تضامن ( فى شركة جملة ماركت ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

 االسكندرٌة  -محرم بن  -وابور المٌاه  -لدسولى شارع جالل ا 122تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى : 

وفً تارٌخ  12263)ش.ذ.م.م( ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم                 SIGMA Careسٌجما كٌر  -  5

 23كٌلو ال -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  المركز الرئٌسً ومولع ممارسة النشاط فً العنوان اآلتً : 23133133

 -العامرٌة  -مرؼم  -طرٌك اسكندرٌة الماهرة الصحراوي )بملن هاشم عبد المالن سعٌد هاشم( خلؾ توكٌل نور الدٌن الشرٌؾ 

 االسكندرٌة 
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وفً  12263) ش.ذ.م.م( ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     SIGMA Cosmeticsسٌجما لمستحضرات التجمٌل  -  6

 23الكٌلو  -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  المركز الرئٌسً ومولع ممارسة النشاط فً العنوان اآلتً : تم 23133133تارٌخ 

 -العامرٌة  -مرؼم  -طرٌك اسكندرٌة الماهرة الصحراوي )بملن هاشم عبد المالن سعٌد هاشم( خلؾ توكٌل نور الدٌن الشرٌؾ 

 االسكندرٌة 

تم تعدٌل  23133134وفً تارٌخ  12146راهٌم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    دمحم عبدالرازق دمحم دمحم اب -  1

بالمنطمة الصناعٌة الثانٌة )  31العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط بالعنوان / المطعة رلم 

 البحٌرة  -مدٌنة النوبارٌة  -صناعات صؽٌرة ( 

وفً تارٌخ  11123، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     SHAMMA FOR INDUSTRYة  شما للصناع -  2

المنطمة  11بلون  11تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط : المطعة رلم  23133134

 االسكندرٌة  -الصناعٌة شرق الثانٌة برج العرب الجدٌدة 

تم تعدٌل العنوان ,  23133134وفً تارٌخ  2134س بارتٌنرز ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    الٌك -  3

م ) مجمع مطاعم تٌفولى دوم  333و البالػ مساحتها  23وصؾ الـتؤشٌر:   ، إضافة فرع  جدٌد للشركة بالعنوان الكائن الوحدة رلم 

 اإلسكندرٌة  -مصطفى كامل  -بنادى شاطىء مصطفى كامل لضباط الموات المسلحة بولٌفار ( و الكائن بالجانب الشرلى 

ش .م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     MHB EGYPTام اتش بى اٌجٌبت للتوكٌالت المالحٌة والتخلٌص الجمركى  -  13

شركة الرئٌسى ومحلها المانونى فى العنوان تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز ال 23133134وفً تارٌخ  13321

 االسكندرٌة  -سموحة  -ابراج التجارٌٌن خلؾ خٌر زمان - 11وحدة رلم  -شارع الدكتور ٌحى المشد  22التالى : 

وفً  4132ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     Vacanze ebello beauty center -فاكنزى اٌبللو  -  11

رلم ج  -شارع توت عنػ امون  22تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع الشركة بالعنوان الكائن  23133134 تارٌخ

 االسكندرٌة  -ٌسار المدخل   11و  13تمسٌم سموحه بالدور االرضى المحل رلم  123

وفً تارٌخ  1236مة ،  سبك لٌدها برلم    المصرٌة لخدمات الؽاز ش.م.م منطمة حرة عامة باالسكندرٌة ، شركة مساه -  12

التجمع  -مركز المدٌنة  -بالمطاع الثانى  121تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، والممر اإلدارى فى :المطعة رلم  23133134

 مصر. -الماهرة الجدٌدة -الخامس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23133131ً تارٌخ وف 522شركة الرزق التجارٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  13

بمنتجع الجون بالحدٌمة الدولٌة امام كارفور طرٌك اسكندرٌة  6,  5الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى : معرض للشركة محل رلم 

 االسكندرٌة  -الماهرة الصحراوى

 23133131وفً تارٌخ  12362،  سبك لٌدها برلم    الماسة للنمل والشحن والوكالة المالحٌة )ش.م.م( ، شركة مساهمة  -  14

 الدلهلٌة  -مركز المنصورة  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة فى العنوان التالى : بلجاى 

تم  23133132وفً تارٌخ  11353، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     LAVA CARE LIMITEDالفا كٌر لٌمٌتد  -  15

 -لسم الدخلٌه -ش العجمً البٌطاش الرئٌسً امام المدرسه االبتدائٌه 16تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ؼلك الفرع الكائن فى :

 االسكندرٌة 

تم تعدٌل  23133132وفً تارٌخ  333ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     M.P.Iالمدٌنه للصناعات الدوائٌه  -  16

لسم مدٌنة  -طرٌك النصر -الدور السادس63ب شمة  11نوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الفرع االدارى إلدارة النشاط : عمار رلم  الع

 الماهرة .-نصر

تم تعدٌل  23133132وفً تارٌخ  333ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     M.P.Iالمدٌنه للصناعات الدوائٌه  -  11

 االسكندرٌة -وابور المٌاه -ش جالل والدسولى  115شٌر:   ، المركز الرئٌسً العنوان , وصؾ الـتؤ

تم تعدٌل  23133132وفً تارٌخ  333ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     M.P.Iالمدٌنه للصناعات الدوائٌه  -  12

 -المنطمة الصناعٌة مرؼم بحري -العامرٌة-رٌةالعنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مكان ومولع ممارسة النشاط الصناعى: االسكند

 . 3/463عمار رلم -طرٌك اسكندرٌة الماهرة الصحراوي خلؾ منزل ضٌؾ هللا  22ن 
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وفً تارٌخ  12324النروٌجٌه للبوٌات احمد عثمان عثمان علً وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  13

ر:   ، ٌكون للشركة مركز رئٌسى ومولع ممارسة النشاطفى ناصٌة الستٌن بكوم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌ 23133132

البحٌرة )بذلن ٌمحى المٌد لتؽٌره من محافظة االسكندرٌة الى محافظة البحٌرة -كفر الدوار -المعدٌة  -عزبة دمحم محجوب  -الطرفاٌة 

 ) 

وفً تارٌخ  12324سٌطة ،  سبك لٌدها برلم    النروٌجٌه للبوٌات احمد عثمان عثمان علً وشركاه ، توصٌة ب -  23

-سٌدى جابر  -االبراهٌمٌة  -شارع احمد عالم 5تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع الكائن  فى  23133132

 االسكندرٌة 

فً تارٌخ و 11123ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     ACTIVE FOR CHEMICALSاكتٌؾ للكٌماوٌات  -  21

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع ومنفذ بٌع لتجارة االسمدة والكٌماوٌات والمبٌدات بالعنوان الكائن  23133132

 مركز بدر البحٌرة  -ج بارض الجمعٌة 132فى المطعة 

تم تعدٌل العنوان ,  23133132وفً تارٌخ  3542دلمار للتنمٌة السٌاحٌة ش . م . م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  22

مركز المدٌنه  -المطاع الثالث  - 421وصؾ الـتؤشٌر:   ، تؽٌٌر االسم التجاري لمول ) مٌتنج بوٌنت ( و الكائن بالعنوان لطعه رلم 

 ( TOP 33 - 33التجمع الخامس الماهره الجدٌده لٌصبح االسم الجدٌد ) توب  -

وفً  13133ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم      BIO MARKER SOLUTIONSباٌو ماركر سلٌوشنز  -  23

هلٌوبولٌس جاردنز الدور  3تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع الشركة بالعنوان مبنى رلم 23133133تارٌخ 

 الماهرة  -مصر الجدٌدة  -شٌراتون -الثانى 

وفً تارٌخ  1635شركه مساهمة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     BUilder unitedارة والمماوالت بلدر ٌوناٌتد للتج -  24

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز ادارة الشركة الرئٌسى ومحلها المانونى فى العنوان التالى :  23133133

 االسكندرٌة -المنتزة ثانى - 3شمة  - 4الدور - 1رما وش مدرسة روٌالتى برج بانو 45الطرٌك الدولى امتداد ش 

تم  23133133وفً تارٌخ  1635بؽداد جروب للتصدٌر والتجارة والتوزٌع ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  25

الى : الطرٌك الدولى امتداد تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز ادارة الشركة الرئٌسى ومحلها المانونى فى العنوان الت

 االسكندرٌة -المنتزة ثانى - 3شمة  - 4الدور - 1وش مدرسة روٌالتى برج بانورما  45ش 

وفً تارٌخ  13355النٌل لتصنٌع الحاصالت الزراعٌة  ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  26

ابو  -مرالبه طٌبه  53الكٌلو  2/32ٌكون مركز الشركة الرئٌسى فى : لطعة  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 23133133

 لنمه الى محافظة البحٌرة (2313-1-3فى  311المطامٌر البحٌرة ) بذلن ٌمحى المٌد برلم 

ٌل تم تعد 23133133وفً تارٌخ  11124اجرومار لالستثمار الزراعً )ش.م.م( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 -مزراعة ؼرب الطرٌك لسم العامرٌة 4العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، مولع ممارسة النشاط :ـ االرض الزراعٌة الكائنة حوشة رلم 

 االسكندرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23133133وفً تارٌخ  3212سولٌد لالنشاءات ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  22

 -سٌدى جابر  -( برج نعمة 2شمة  )  -(  11الدور )  -ش ابن واصٌؾ شاه  1الـتؤشٌر:   ، 

النخبة برولٌدرز شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة ، شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة ،  سبك لٌدها برلم     -  23

الدارة الشركه ومحلها المانونى تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون المركز الرئٌسى  23133133وفً تارٌخ  12311

 فى العنوان االتى :

 األسكندرٌة . -لسم الرمل أول  -لوران  -طرٌك الحرٌه   636 

 

وفً تارٌخ  1141الحمد للخدمات البترولٌة وتجارة واستٌراد السٌارات ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  33

شارع دمحم  2شٌر:   ، افتتاح فرع ادارى للشركة بالعنوان التالى : المحل التجارى رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤ 23133133

 محافظة البحٌرة -اٌتاى البارود  -فرٌد 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 132 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 23133113وفً تارٌخ  5353)ش.م.م( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     R.A.Y.A.Nالشركة المصرٌة للبصرٌات  -  31

لسم سٌدي -ش فٌكتورعمانوٌل تعاونٌات سموحه  11فً  - 6ر:   ، افتتاح فرع بالعنوان محل رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌ

 جابر

 23133113وفً تارٌخ  5353)ش.م.م( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     R.A.Y.A.Nالشركة المصرٌة للبصرٌات  -  32

 اول الرمل -سابا باشا  -شارع ابراهٌم الحلبً  22تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

 23133113وفً تارٌخ  5353)ش.م.م( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     R.A.Y.A.Nالشركة المصرٌة للبصرٌات  -  33

 متفرع من شارع  شارع ممتاز باشا 11  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع اداري بالعنوان مكتب بالدور الرابع 

 23133113وفً تارٌخ  5353)ش.م.م( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     R.A.Y.A.Nالشركة المصرٌة للبصرٌات  -  34

 -مٌدان الساعة  -فٌكتورٌا   -شارع ممتاز باشا   12تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، حذؾ  الفرع االداري الكائن بالعنوان 

 االسكندرٌة  -لسم المنتزة 

 

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23133113وفً تارٌخ  126فاست للتنمٌة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  35

 ٌكون مركز الشركة الرئسً ومحلها المانةنى ومولع ممارسة النشاط الصناعى فى العنوان التالى : -1الـتؤشٌر:   ، 

 ( االسكندرٌة  22( بلون )  6لطعة رلم )  -نطمة الصناعٌة الثانٌة الم -مدٌنة برج العرب الجدٌدة 

 

فاست للتجارةوالصناعةوالتنمٌة ش.م.م)تم دمج شركة فاست للتجارة والصناعة دمحم فإاد سعد عبد المجٌد عطٌةوشرٌكه)شركة  -  36

 23133113وفً تارٌخ  126ا برلم    توصٌة بسٌطة(مندمجةفى شركةفاست للتنمٌة ش.م.م دامجة( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌده

ٌكون مركز الشركة الرئسً ومحلها المانةنى ومولع ممارسة النشاط الصناعى  -1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

 فى العنوان التالى :

 ( االسكندرٌة  22( بلون )  6لطعة رلم )  -المنطمة الصناعٌة الثانٌة  -مدٌنة برج العرب الجدٌدة 

 

 3336شركة توصٌة بسٌطة وسمتها التجارٌة مالفا ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -مصطفى اٌهاب سعد وشرٌكه  -  31

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون للشركة مركز رئٌسى ومولع ممارسه النشاط فى المطعه رلم  23133113وفً تارٌخ 

 محافظة االسكندرٌة -مدٌنة برج العرب الجدٌدة  -عٌة الرابعة امتداد المنطمة الصنا - 13بلون   -23

وفً تارٌخ  11241، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     ELMAHDY GROUPشركة مجموعة المهدى  -  32

بعة التابعه ( ابٌس السا2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسً ومولع ممارسة النشاط : نمرة ) 23133113

 االسكندرٌه -محرم بن  -للمرٌه العاشره ناصٌه المنشٌة الجدٌده 

تم  23133113وفً تارٌخ  13321ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     SKY ViSiON:سكاي فٌجٌن للبصرٌات  -  33

 -لسم المنتزة  -بجوار سنترال مٌامى  -هٌم ش اسكندر ابرا 23تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان 

 االسكندرٌة                                                      

تم  23133113وفً تارٌخ  13321ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     SKY ViSiON:سكاي فٌجٌن للبصرٌات  -  43

 االسكندرٌة  -اول الرمل  -جناكلٌس  -برج الزراعٌٌن  -طرٌك الحرٌة  633ع تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فر

تم تعدٌل  23133113وفً تارٌخ  5155منٌر مصطفى حسانٌن أحمد وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  41

 محافظة البحٌرة -المعتمدة احدي المناطك الصناعٌة  -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، مولع ممارسة النشاط االول فً :



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 133 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شركة تضامن وسمتها التجارٌة الشوٌل لالستثمار الزراعً والتجارة ، توصٌة  -منٌر مصطفً حسانٌن احمد وشرٌكٌه  -  42

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، مولع ممارسة النشاط االول  23133113وفً تارٌخ  5155بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    

 محافظة البحٌرة -ي المناطك الصناعٌة المعتمدة احد -فً :

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23133111وفً تارٌخ  1335شركه االمٌره للصرافه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  43

مٌدان  3بالعمار رلم  6الفٌوم محافظة الفٌوم الى العنوان المحل رلم  -الـتؤشٌر:   ، لل ممر فرع الشركة بالعنوان شارع دار الكتب 

 االسكندرٌة -كرموز  -ؼٌظ العنب  -شارع الطالبٌة  1321الدور االرضى بالعمار رلم 1السكاكٌنى  الظاهر الى  المحل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  23133111وفً تارٌخ  5532حسنى حلمى دمحم حسن وشرٌكٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  44

 البهنسا -، مولع ممارسة النشاط   وصؾ الـتؤشٌر: 

وفً تارٌخ  13213ناهد دمحم عبدالجواد ابو سماحة وشرٌكها )شركة توصٌة بسٌطة( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  45

-لى شارع احمد عبدهللا الشرٌؾ ارض الجو2ٌتم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة الكائن فى  23133111

 البحٌرة  -دمنهور 

تم تعدٌل  23133111وفً تارٌخ  1433ش.ذ.م.م. ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     H.Mاتش ام للحلوٌات  -  46

 -طرٌك اسكندرٌة  25السٌاحٌة بالكٌلو  2السوق التجارى بمرٌة مٌنا  1العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع : اضافه رلم 

  -ٌك الساحل الشمالى مطروح  طر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23133111وفً تارٌخ  26دمحم عبد المجٌد مراد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  41

مرؼم -بحرى طرٌك االسكندرٌه الماهره الصحراوى  24-23الـتؤشٌر:   ، مولع ممارسه النشاط بالعنوان/ زاوٌه عبد المادر الكٌلو 

 االسكندرٌه-لسم العامرٌه اول - بحرى

تم تعدٌل  23133111وفً تارٌخ  12312حسٌن دمحم ابراهٌم حسٌن وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  42

 البحٌرة  -دمنهور  -شارع عبدهللا الشرٌؾ بارض الجوٌلى 2العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع للشركة الكائن فى 

وفً تارٌخ  13166دمحم المهدى دمحم طه ٌوسؾ و شركاه ) شركة تضامن ( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     اٌمن -  43

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز ادارة الشركة الرئٌسى ومحلها المانونى ومولع ممارسة النشاط فى  23133111

 االسكندرٌة  -لسم العامرٌة اول  -وطالب مشتهى  -خلؾ فتحى محمود  -ٌن مرؼم بحرى الصناعٌة شارع مصرؾ النوبارٌة ٌم

تم تعدٌل  23133111وفً تارٌخ  13166اٌمن دمحم المهدى دمحم طه ٌوسؾ و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  53

ولع ممارسة النشاط فى مرؼم بحرى العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز ادارة الشركة الرئٌسى ومحلها المانونى وم

 االسكندرٌة  -لسم العامرٌة اول  -وطالب مشتهى  -خلؾ فتحى محمود  -الصناعٌة شارع مصرؾ النوبارٌة ٌمٌن 

ش.ذ.م.م. ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     OmegaforContracting & Tradingأومٌجا للمماوالت والتجارة  -  51

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون المركز الرئٌسً الدارة الشركة  ومحلها المانونً فً  23133114وفً تارٌخ  5231

 االسكندرٌة - 1شمة رلم  2عمارة رلم  -عمارات طابٌه سٌدى  بشر) المحروسة(-طرٌك الجٌش  -العنوان اآلتى:

تم  23133114وفً تارٌخ  5231ة ،  سبك لٌدها برلم    التعاونٌه للتركٌبات واالعمال الهندسٌه ش.ذ.م.م ، شركة مساهم -  52

-طرٌك الجٌش  -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون المركز الرئٌسً الدارة الشركة  ومحلها المانونً فً العنوان اآلتى:

 االسكندرٌة - 1شمة رلم  2عمارة رلم  -عمارات طابٌه سٌدى  بشر) المحروسة(

كٌبات و االعمال الهندسٌة )ش.م.م (شركة مساهمة مإسسة وفماً ألحكام المانون المصري ، شركة مساهمة ،  التعاونٌة للتر -  53

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون المركز الرئٌسً الدارة الشركة   23133114وفً تارٌخ  5231سبك لٌدها برلم    

 - 1شمة رلم  2عمارة رلم  -عمارات طابٌه سٌدى  بشر) المحروسة(-طرٌك الجٌش  -ومحلها المانونً فً العنوان اآلتى:

 االسكندرٌة

ش.ذ.م.م. ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     OmegaforContracting & Tradingأومٌجا للمماوالت والتجارة  -  54

الرئٌسً الدارة الشركة  ومحلها المانونً فً  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون المركز 23133114وفً تارٌخ  5231

 االسكندرٌة - 1شمة رلم  2عمارة رلم  -عمارات طابٌه سٌدى  بشر) المحروسة(-طرٌك الجٌش  -العنوان اآلتى:



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 143 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ  5231التعاونٌه للتركٌبات واالعمال الهندسٌه ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  55

 -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون المركز الرئٌسً الدارة الشركة  ومحلها المانونً فً العنوان اآلتى: 23133114

 االسكندرٌة - 1شمة رلم  2عمارة رلم  -عمارات طابٌه سٌدى  بشر) المحروسة(-طرٌك الجٌش 

مإسسة وفماً ألحكام المانون المصري ، ذات مسئولٌة  التعاونٌة للتركٌبات و االعمال الهندسٌة )ش.م.م (شركة مساهمة -  56

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون المركز الرئٌسً  23133114وفً تارٌخ  5231محدودة ،  سبك لٌدها برلم    

شمة رلم  2مارة رلم ع -عمارات طابٌه سٌدى  بشر) المحروسة(-طرٌك الجٌش  -الدارة الشركة  ومحلها المانونً فً العنوان اآلتى:

 االسكندرٌة - 1

تم تعدٌل  23133114وفً تارٌخ  12352مصطفى احمد محمود عبدالحافظ وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  51

ٌة المنطمة الصناعٌة مدٌنة النوبار 153العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع ومولع ممارسة نشاط للشركة فى : المطعة رلم 

 البحٌرة -الجدٌدة 

تم تعدٌل  23133114وفً تارٌخ  12352مصطفى احمد محمود عبدالحافظ وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  52

 المنطمة الصناعٌة الثانٌة  مدٌنة النوبارٌة الجدٌدة 153لطعة رلم  -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، مولع ممارسة النشاط 

تم  23133114وفً تارٌخ  12354، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     TRI PACK GROUPجروب  تراى بان -  53

 البحٌرة  -مركز دمنهور -امام الترعة الشرلٌة -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع للشركة الكائن فى طرٌك الحصة 

 23133114وفً تارٌخ  1521كته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    ابراهٌم رجب ابراهٌم عبد الحمٌد مؽرابى وشرٌ -  63

الدور الرابع برج )د( عمارات 413شمة  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع ) مكتب ادارى ( بالعنوان الكائن :

 االسكندرٌة  -ماٌو سموحة سٌدى جابر  14 -بانوراما سموحة 

 23133114وفً تارٌخ  1521هٌم عبد الحمٌد مؽربى وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    ابراهٌم رجب ابرا -  61

الدور الرابع برج )د( عمارات 413شمة  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع ) مكتب ادارى ( بالعنوان الكائن :

 ة االسكندرٌ -ماٌو سموحة سٌدى جابر  14 -بانوراما سموحة 

 23133114وفً تارٌخ  1521ابراهٌم رجب ابراهٌم عبد الحمٌد مؽرابى وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  62

الدور الرابع برج )د( عمارات 413شمة  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع ) مكتب ادارى ( بالعنوان الكائن :

 االسكندرٌة  -موحة سٌدى جابر ماٌو س 14 -بانوراما سموحة 

 23133114وفً تارٌخ  1521ابراهٌم رجب ابراهٌم عبد الحمٌد مؽربى وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  63

الدور الرابع برج )د( عمارات 413شمة  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع ) مكتب ادارى ( بالعنوان الكائن :

 االسكندرٌة  -ماٌو سموحة سٌدى جابر  14 -انوراما سموحة ب

تم تعدٌل  23133114وفً تارٌخ  13123العربٌة للمطاحن والصناعات الؽذائٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  64

  -لسم المنتزة -ندرٌة اإلسك -الرمل  -شارع االلبال فٌكتورٌا 16العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى :  

تم تعدٌل  23133114وفً تارٌخ  13123العربٌة للمطاحن والصناعات الؽذائٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  65

 العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الشركة بدرنكة محافظة اسٌوط 

تم تعدٌل  23133114وفً تارٌخ  13123سبك لٌدها برلم    العربٌة للمطاحن والصناعات الؽذائٌة ، شركة مساهمة ،   -  66

 مٌدان الجٌزة  -شارع الجامعه الماهرة  3العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، فتح فرع ادارى للشركة ب

تم تعدٌل العنوان ,  23133115وفً تارٌخ  12613اسامة دمحم أحمد فرؼلً وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  61

ؼرب الطرٌك الصحراوي بجوار  53مزرعة مواشً كائنة فً الكٌلو  -ؾ الـتؤشٌر:   ، ممارسة نشاط االنتاج الحٌوانً :وص

 -لسم العامرٌة ثان  -مرٌوط-الجالء -مزرعة العطار 

م تعدٌل ت 23133115وفً تارٌخ  3123اماكن للتنمٌة وادارة المشروعات ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  62

بالمركز  H-1العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز ادارة الشركة الرئٌسى ومحلها المانونى فى العنوان التالى : المحل رلم

 االسكندرٌة  -المنتزة  -التجارى فلورانس ) مٌجا مول ( شارع الملن 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 141 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ  3335،  سبك لٌدها برلم    ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  ATM ELMOTAHEDAاٌه تى ام المتحده  -  63

لسم المنتزة  -الفلكى  -االصالح  16تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع للشركة شارع النجع اخر  23133115

 االسكندرٌة  -اول 

وفً تارٌخ  3335ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     ATM ELMOTAHEDAاٌه تى ام المتحده  -  13

المنتزة  -الراس السوداء  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع للشركة : شارع عزبة خطاب الرئٌسى  23133115

 االسكندرٌة  -

 23133116وفً تارٌخ  1323المصرٌة االوروبٌة لالستٌراد وتجارة االحذٌة ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 شارع الفراهدة ـ اللبان ـ االسكندرٌة   136تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز الشركة الرئٌسى فى : 

المصرٌة االوروبٌة لتجارة االحذٌة بالجملة شركة ذات مسئولٌة محدودة . ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

شارع الفراهدة ـ  136ل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز الشركة الرئٌسى فى : تم تعدٌ 23133116وفً تارٌخ  1323

 اللبان ـ االسكندرٌة  

وفً تارٌخ  3363ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم       d.i.f.mد .ع. ؾ . م  للمشروعات السٌاحٌة  -  13

 ، ٌكون مركز الشركة الرئٌسى :    تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر: 23133116

 االسكندرٌة .                        -الجمرن  -ٌولٌو  الكورنٌش  26شارع  13العمار 

 

تم تعدٌل  23133116وفً تارٌخ  2633جٌداء ممبل محمود دمحم على وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  14

لسم  -الممطم  -شارع الهضبة الوسطى - 6313ح فرع ادارى للشركة بالعنوان التالى / عمار العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتا

 محافظة الماهرة  -الخلٌفة 

تم تعدٌل العنوان ,  23133116وفً تارٌخ  12425اكادٌمٌة ألفا للتدرٌب ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  15

االسكندرٌة  وتمع بالدور  -االزرٌطة  -شارع مصطفى محمود اسماعٌل  23ة الكائن فى : وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشرك

 االول علوى 

تم تعدٌل العنوان ,  23133116وفً تارٌخ  12425اكادٌمٌة ألفا للتدرٌب ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  16

 الماهرة  -شارع النزهه لسم م. نصر عمارات رابعة االستثمارى  54وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة فى عمار رلم 

وفً تارٌخ  6412مصر فارما الدولٌة لتجارة االدوٌة وادارة الصٌدلٌات ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

طرٌك الماهرة  22ردن الكائن تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الفرع االول : الدور االرضى من مول روز جا 23133111

 محافظة االسكندرٌة  -االسكندرٌة الصحراوى  -

تم تعدٌل العنوان  23133111وفً تارٌخ  6412الخلٌل فارما لتجارة االدوٌة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

 -االسكندرٌة الصحراوى  -طرٌك الماهرة  22 , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الفرع االول : الدور االرضى من مول روز جاردن الكائن

 محافظة االسكندرٌة 

وفً تارٌخ  6412مصر فارما الدولٌة لتجارة االدوٌة وادارة الصٌدلٌات ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  13

ب تنظٌم المنتزة االول 62-ى بشر شارع مسجد سٌد 13تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الفرع الثانى : الكائن  23133111

 محافظة االسكندرٌة  -

تم تعدٌل العنوان  23133111وفً تارٌخ  6412الخلٌل فارما لتجارة االدوٌة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  23

 محافظة االسكندرٌة  - ب تنظٌم المنتزة االول62-شارع مسجد سٌدى بشر  13, وصؾ الـتؤشٌر:   ، الفرع الثانى : الكائن 

وفً تارٌخ  6412مصر فارما الدولٌة لتجارة االدوٌة وادارة الصٌدلٌات ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

محل  -شارع المفتش مع شارع ترعة المحمودٌة  31تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الفرع الثالث الكائن فى  23133111

 محافظة االسكندرٌة  -ناحٌة محرم بن -ٌة برج بانوراما محرم بن ناص 5رلم 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 142 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان  23133111وفً تارٌخ  6412الخلٌل فارما لتجارة االدوٌة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  22

ناصٌة برج بانوراما  5محل رلم  - شارع المفتش مع شارع ترعة المحمودٌة 31, وصؾ الـتؤشٌر:   ، الفرع الثالث الكائن فى 

 محافظة االسكندرٌة  -ناحٌة محرم بن -محرم بن 

وفً تارٌخ  6412مصر فارما الدولٌة لتجارة االدوٌة وادارة الصٌدلٌات ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  23

 -اول المنتزة -عصافرة بحرى -شارع ملن حنفى 333تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الفرع الرابع : الكائن  23133111

 محافظة االسكندرٌة 

تم تعدٌل العنوان  23133111وفً تارٌخ  6412الخلٌل فارما لتجارة االدوٌة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  24

 محافظة االسكندرٌة  -المنتزة  اول-عصافرة بحرى -شارع ملن حنفى 333, وصؾ الـتؤشٌر:   ، الفرع الرابع : الكائن 

وفً تارٌخ  6412مصر فارما الدولٌة لتجارة االدوٌة وادارة الصٌدلٌات ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  25

 -ترام رمل اول -سابا باشا -شارع على فخرى 2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الفرع الخامس الكائن فى  23133111

 فظة االسكندرٌة محا

تم تعدٌل العنوان  23133111وفً تارٌخ  6412الخلٌل فارما لتجارة االدوٌة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  26

 محافظة االسكندرٌة  -ترام رمل اول -سابا باشا -شارع على فخرى 2, وصؾ الـتؤشٌر:   ، الفرع الخامس الكائن فى 

وفً تارٌخ  6412لٌة لتجارة االدوٌة وادارة الصٌدلٌات ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    مصر فارما الدو -  21

محافظة  -العطارٌن  -شارع مسجد العطارٌن  111تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الفرع السادس الكائن فى  23133111

 االسكندرٌة 

تم تعدٌل العنوان  23133111وفً تارٌخ  6412، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    الخلٌل فارما لتجارة االدوٌة ش.م.م  -  22

 محافظة االسكندرٌة  -العطارٌن  -شارع مسجد العطارٌن  111, وصؾ الـتؤشٌر:   ، الفرع السادس الكائن فى 

تم تعدٌل  23133112ً تارٌخ وف 13331بٌرامٌدز الدارة الصٌدلٌات ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  23

 شارع سكة تال العجٌزى محافظة طنطا  25العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة الكائن فى :

تم تعدٌل  23133112وفً تارٌخ  13331بٌرامٌدز الدارة الصٌدلٌات ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  33

 طنطا  -شارع النحاس بجوار فٌال عطوان  63افتتاح فرع للشركة فى :العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  23133112وفً تارٌخ  12636نٌو جروب للتجارة والتوزٌع ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  31

لسم  -ؼبلاير  -مصطفى كامل  شارع 244شمال مدخل العمار  1العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع فى : محل الكائن برلم 

 االسكندرٌة  -شرطة اول الرمل 

تم تعدٌل  23133112وفً تارٌخ  12636نٌو جروب للتجارة والتوزٌع ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  32

لسم شرطة اول   -لاير ؼب -شارع مصطفى كامل  243العمار  2العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع فى : محل الكائن برلم 

 االسكندرٌة  -الرمل 

تم  23133121وفً تارٌخ  3315اسامه دمحم ابراهٌم دمحم على الشافعى وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  33

 -مرؼم  -طرٌك االسكندرٌة الماهرة الصحراوى  23تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون الرمركز الرئٌسى فى الكٌلو 

 االسكندرٌة  -العامرٌة اول 

ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     Nile Developed Products Businessالنٌل للمنتجات التجارٌة المتمدمه  -  34

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، لمركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط الصناعى فى :  23133121وفً تارٌخ  2636

 االسكندرٌة -مدٌنة برج العرب الجدٌدة  -المنطمة الصناعٌة جنوب الثالثة  3بلون  23لمطعة رلم ا

تم تعدٌل  23133121وفً تارٌخ  13144عماد اندراوس سعد اندراوس و شرٌكٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  35

 -ج المنطمة الصناعٌة االولى وادى النطرون  23شاط فى  المطعه العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى ومولع ممارسة الن

 البحٌرة 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 143 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل  23133122وفً تارٌخ  1613، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     d.e.f.mد.ع.ؾ.م الدارة المطاعم  -  36

لدكتور سعٌد الفارس الكائن بنادى الٌخت بمبنى ا Lbayبمول    1العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع فى : الوحدة رلم 

 االسكندرٌة  -لسم الجمرن  -المصرى بشارع لاٌتباى 

تم تعدٌل  23133122وفً تارٌخ  1613، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     d.e.f.mد.ع.ؾ.م الدارة المطاعم  -  31

 االسكندرٌة  -رشدى-ع عبد المادر رجب شار 35العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى : 

تم تعدٌل  23133122وفً تارٌخ  1613، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     d.e.f.mد.ع.ؾ.م الدارة المطاعم  -  32

بى  االسكندرٌة ٌسمى -سٌدى جابر-سموحه-ناصٌه شارع مسجد ناصر-شارع بهاء الدٌن الؽتورى  6العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

DSCandybar 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23133122وفً تارٌخ  5124زهران ماركت ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  33

 مطروح -طرٌك اسكندرٌة مطروح الدولى الساحلى 63الـتؤشٌر:   ، محو الفرع  الكائن فى :الكٌلو 

تم تعدٌل  23133122وفً تارٌخ  13363مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    الدٌوان لالؼذٌة والمشروبات ش.م.م ، شركة  -  133

ا الكائن  4طرٌك الجٌش  الى المحل رلم  261شارع زكى بدوى دمحم  2العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع من 

طرٌك  261 -زكى بدوى دمحم شارع  2بالدور االرضى واالول والثانى فوق االرض بمشروع استانلى برٌدج فٌو الكائن برلم 

 الجٌش ستانلى  لسم الرمل 

تم  23133122وفً تارٌخ  13363بابلو ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -الدٌوان لالؼذٌة والمشروبات  -  131

ا  4المحل رلم  طرٌك الجٌش  الى 261شارع زكى بدوى دمحم  2تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع من 

طرٌك  261 -شارع زكى بدوى دمحم  2الكائن بالدور االرضى واالول والثانى فوق االرض بمشروع استانلى برٌدج فٌو الكائن برلم 

 الجٌش ستانلى  لسم الرمل 

تم  23133122وفً تارٌخ  3131كونترول  ٌونٌون اٌجٌبت ال . ال . سى ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  132

 -شارع نوح أفندي  12محافظة األسكندرٌة -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز الشركة الرئٌسً بمدٌنة األسكندرٌة 

 األسكندرٌة  -الفراعنة  -السلطان حسٌن 

تم تعدٌل  23133122وفً تارٌخ  12336ابندي للخدمات اللوجٌستٌه )ش.م.م( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  133

(  شارع دمحم صالح أبو  2)  -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز إدارة الشركة الرئٌسً ومحلها المانونً فً العنوان التالً:

 ( . 232الدور الثانً شمة رلم )  -اإلسكندرٌة   -لسم الرمل اول -سابا باشا   -ٌوسؾ 

وفً تارٌخ  13223الجهزة الكهربائٌة ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    سانى الٌكترٌن لصناعة و تجمٌع ا -  134

الورش  51تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط فى المطعة الصناعٌة رلم  23133122

 االسكندرٌة  -بمدٌنة برج العرب الجدٌدة  -الؽربٌة 

تم تعدٌل  23133124وفً تارٌخ  31214مة الجدٌدة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    مستشفى السال -  135

 شارع بنى العباسى االزرٌطة لسم باب شرق 36بالدور الثانى علوى فى العمار رلم  3العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الشمة رلم 

وفً تارٌخ  31214ركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    اندماج شركة مستشفى السالمة التخصصى فى الشركة ، ش -  136

شارع بنى العباسى  36بالدور الثانى علوى فى العمار رلم  3تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الشمة رلم  23133124

 االزرٌطة لسم باب شرق

تم تعدٌل  23133124وفً تارٌخ  31214مستشفى اندلسٌة السالمة الجدٌدة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  131

 شارع بنى العباسى االزرٌطة لسم باب شرق 36بالدور الثانى علوى فى العمار رلم  3العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الشمة رلم 

تم تعدٌل  23133124وفً تارٌخ  31214مستشفى اندلسٌة الشالالت ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  132

 شارع بنى العباسى االزرٌطة لسم باب شرق 36بالدور الثانى علوى فى العمار رلم  3ان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الشمة رلم العنو
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وفً  12332، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     Hafezah For Tech Solutionحافظه للحلول التمنٌه    -  133

شارع عزبة  12لـتؤشٌر:   ، ٌكون المركز الرئٌسى للشركة فى :  العمار رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ ا 23133124تارٌخ 

 االسكندرٌة  -لسم المنتزة  -السٌوؾ 

تم تعدٌل  23133124وفً تارٌخ  2225ماى واى اٌجٌبت لمستحضرات التجمٌل ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  113

لسم  2ائن فى : ابٌس الثانٌه الطرٌك الدائري من كوبري ابٌس ٌمٌن المخزن رلم العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الك

 االسكندرٌة  -الرمل ثان 

وفً تارٌخ  13221لاصد خٌر للتورٌدات العمومٌة والمماوالت ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  111

 ادارة الشركة الرئٌسى ومحلها المانونى فى العنوان التالى :تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز  23133124

 االسكندرٌة -سٌدى جابر  -سموحة   -شارع فوزى معاذ  15

 

تم  23133124وفً تارٌخ  6231تداول عموم البضائع والنمل النهرى )جستكو( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  112

 العطارٌن ) الؽاء الفرع ( -اسطنبول  1ش  2تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  11235دمحم حسن دمحم محمود باشا واٌهاب حسن دمحم حسن الشطالوي ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  113

عٌة تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى للشركة ومولع ممارسة النشاط  بمنطمة مرؼم الصنا 23133124

 طرٌك األسكندرٌة الماهرة الصحراوى ــ لسم العامرٌة  ــ األسكندرٌة  21الكٌلو 

وفً تارٌخ  11235دمحم حسن دمحم محمود باشا واٌهاب حسن دمحم حسن الشطالوي ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  114

ــ أمتداد الرابعة ــ  برج العرب ــ  13ـ  بلون رلم  2 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، وفرع أنتاجى  بالمطعة 23133124

 األسكندرٌة 

تم  23133124وفً تارٌخ  141622شركه الصمر للصناعات الؽذائٌه ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  115

 الؽربٌة   -وبر حى اول طنطاتعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ؼلك فرع ادرى ومخزن الكائن فى : برج الشٌخ اول طرٌك ش

تم تعدٌل  23133125وفً تارٌخ  3332جمال سعٌد دمحم عبد العظٌم  وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  116

الجٌزة  -الهرم  -فٌصل  -ش عبد العزٌز الشافعى من اللبٌنى  15العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون المركز الرئٌسى للشركة فى :

 اكتوبر ( 6ذلن ٌمحى المٌد لنملة الى استثمار ) ب

 23133125وفً تارٌخ  6535انظمة الخلٌج المتمدمة للتكنولوجٌا ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  111

 -المدٌنة جاردٌنز اتحاد مالن  -شارع الصفا سموحة  13تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى للشركة فى : 

 بالدور االول علوى  132الوحدة رلم  -االسكندرٌة  -سٌدى جابر 

شركة ذات مسئولٌة محدودة ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     MOON PACKمون بان للورق والكرتون .  -  112

كز الرئٌسً الدارة الشركة وموطنها المانونى تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون المر 23133125وفً تارٌخ  12533

 االسكندرٌة -المنشٌة  -شارع النصر  23بالدور الحادى عشر بفندق االسكندرٌة الكائن فى  1136المكتب رلم  -فى العنوان االتى  :

وفً تارٌخ  6511الحدٌثة لتجارة المصنوعات الجلدٌة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  113

ش سورٌا ـ المهندسٌن ـ  32( بالعمار  4تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، إلؽاء الفرع الكائن / المحل رلم  )  23133125

 الجٌزة .

وفً تارٌخ  6511الحدٌثة لتجارة المصنوعات الجلدٌة)بٌكسى( ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  123

ش سورٌا ـ المهندسٌن ـ  32( بالعمار  4تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، إلؽاء الفرع الكائن / المحل رلم  )  23133125

 الجٌزة .

وفً تارٌخ  6511الحدٌثة لتجارة المصنوعات الجلدٌة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  121

ش خلوصى ـ  135لـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن / المحل بالدور االرضى بالعمار رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ ا 23133125

 لسم الساحل ـ الماهرة .
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وفً تارٌخ  6511الحدٌثة لتجارة المصنوعات الجلدٌة)بٌكسى( ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  122

ش خلوصى ـ  135، الؽاء الفرع الكائن / المحل بالدور االرضى بالعمار رلم    تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر: 23133125

 لسم الساحل ـ الماهرة .

وفً تارٌخ  6511الحدٌثة لتجارة المصنوعات الجلدٌة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  123

( ش جزٌرة العرب ـ العجوزة  24ع الكائن / المحل بالعمار رلم ) تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، إضافة الفر 23133125

 ـ الجٌزة .

وفً تارٌخ  6511الحدٌثة لتجارة المصنوعات الجلدٌة)بٌكسى( ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  124

( ش جزٌرة العرب ـ العجوزة  24بالعمار رلم ) تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، إضافة الفرع الكائن / المحل  23133125

 ـ الجٌزة .

وفً تارٌخ  6511الحدٌثة لتجارة المصنوعات الجلدٌة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  125

خلوصى ـ شبرا ـ  ش 111( و الكائن  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، إضافة الفرع الكائن / المحل رلم )  23133125

 الماهرة 

وفً تارٌخ  6511الحدٌثة لتجارة المصنوعات الجلدٌة)بٌكسى( ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  126

ش خلوصى ـ شبرا ـ  111( و الكائن  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، إضافة الفرع الكائن / المحل رلم )  23133125

 ة الماهر

وفً تارٌخ  6511الحدٌثة لتجارة المصنوعات الجلدٌة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  121

( بالمجاورة  13352( بالعمار رلم )  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، إضافة الفرع الكائن / المحل رلم )  23133125

 العاشرة مدٌنة المعراج

 ارفور المعادى ـ الدائرى ـ الماهرة ـ خلؾ ك    

 

وفً تارٌخ  6511الحدٌثة لتجارة المصنوعات الجلدٌة)بٌكسى( ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  122

مجاورة ( بال 13352( بالعمار رلم )  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، إضافة الفرع الكائن / المحل رلم )  23133125

 العاشرة مدٌنة المعراج

 ـ خلؾ كارفور المعادى ـ الدائرى ـ الماهرة     

 

 23133122وفً تارٌخ  11323نٌو اٌجٌبت للتجاره و الصناعه )ش.ذ.م.م( ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  123

بالمنطمة الصناعٌة  232+231اعى : لطعتٌن رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه  مولع ممارسة النشاط الصن

 البحٌرة -مركز حوش عبٌسى -بحوش عٌسى 

تم تعدٌل  23133122وفً تارٌخ  1431عاصم عبد العزٌز فهٌم مرشد وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  133

ده التوفٌمٌه مدخل ومفارق كوم حماده )لرٌه برٌم العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون للشركة مركز رئٌسً فً : طرٌك كوم حما

 البحٌره-(مركز كوم حماده 

تم تعدٌل العنوان ,  23133122وفً تارٌخ  2462االسكندرٌة للمخبوزات ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  131

(بالدور االرضى والكائن بالمركز AW412 & AW11وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع جدٌد للشركة بمدٌنةالشٌخ زاٌد وحدة رلم )

 محافظة الجٌزة -مدٌنة الشٌخ زاٌد  - 2مدخل زاٌد  -( محور كرٌزى ووتر  2-التجارى )اركان 

تم تعدٌل العنوان ,  23133122وفً تارٌخ  6232برج للعبوات ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  132

المنطمة الصناعٌة  - 21,22لطعة  3ن مركز الرشكة الرئٌسً و موطنها المانونً بالعنوان التالً : بلون وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكو

 برج العرب الجدٌدة  -الثالثة 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23133122وفً تارٌخ  11363درٌمرز للسٌاحة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  133

 الماهرة  -شارع لصر النٌل  -سكة المناخ  4و2( 56( بالدور الخامس بالعمار رلم )16شمة رلم ) الـتؤشٌر:   ، الفرع االول :

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23133122وفً تارٌخ  11363درٌمرز للسٌاحة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  134

 االسكندرٌة  -سٌدي بشر  -لبلً السكة الحدٌد  -الماهرة ش  153 -( بالدور االرضً 1الـتؤشٌر:   ، الفرع الثانً : شمة رلم )

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23133122وفً تارٌخ  11363درٌمرز للسٌاحة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  135

 االسكندرٌة .  -لبان لسم ال-السكة الجدٌدة  -( ش الباب االخضر  63بالعمار رلم  ) -الـتؤشٌر:   ، الفرع الثالث : محل دورٌن 

المصرٌة للمفروشات ومستلزمات الدٌكور فرنٌتشر اند نترٌور دٌزاٌن جالكسً ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  136

 1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز الشركة ومحلها المانونً فً العنوان التالً :  23133122وفً تارٌخ  6325

 امام كلٌة سان مارن .-االسكندرٌة  -لسم باب شرق  -رع دمحم شفٌك ؼربال الشاطبً  شا

تم تعدٌل  23133123وفً تارٌخ  13212، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     Nerds Board¨نٌردس بورد -  131

الدور الحادى عشر  Bفى كامل فلٌمنج برج ش مصط66العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون المركز الرئٌسى الدارة الشركة فى :

 االسكندرٌة  -رمل اول 

تم تعدٌل  23133123وفً تارٌخ  6145دائرة التحكم لالستٌراد والتصدٌر ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  132

 -لسم سٌدى جابر  -كٌلوباترا  -ث الدور الثال -طرٌك الجٌش  154العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى للشركة فى : 

 االسكندرٌة

تم تعدٌل  23133123وفً تارٌخ  6145مٌراكل الشرق االوسط للتجارة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  133

 -ٌدى جابر لسم س -كٌلوباترا  -الدور الثالث  -طرٌك الجٌش  154العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى للشركة فى : 

 االسكندرٌة

وفً تارٌخ  1131تكنولوجٌا الطباعه و التؽلٌؾ احمد مجدي السٌد خلٌل و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  143

ش الطٌار محمود شكرى عبد المنعم بمبنى صٌدلٌة  11-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاءالفرع االدارى:  23133123

 االسكندرٌة -سٌدى جابر  -مام نادى سموحة البر ا

وفً تارٌخ  1131ٌاسر محمود امام وسلٌمان دمحم سلٌمان  )شركة تضامن( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  141

دلٌة ش الطٌار محمود شكرى عبد المنعم بمبنى صٌ 11-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاءالفرع االدارى:  23133123

 االسكندرٌة -سٌدى جابر  -البر امام نادى سموحة 

تكنولوجٌا الطباعه و التؽلٌؾ احمد مجدي السٌد خلٌل و شركاه )شركة توصٌة بسٌطة( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  142

الطٌار محمود شكرى عبد ش  11-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاءالفرع االدارى:  23133123وفً تارٌخ  1131

 االسكندرٌة -سٌدى جابر  -المنعم بمبنى صٌدلٌة البر امام نادى سموحة 

تكنولوجٌا الطباعة والتؽلٌؾ )ٌاسر محمود امام وسلٌمان دمحم سلٌمان وشركاهم( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  143

ش الطٌار محمود شكرى عبد  11-ٌر:   ، الؽاءالفرع االدارى: تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤش 23133123وفً تارٌخ  1131

 االسكندرٌة -سٌدى جابر  -المنعم بمبنى صٌدلٌة البر امام نادى سموحة 

 23133123وفً تارٌخ  1131ٌاسر محمود امام وسلٌمان دمحم سلٌمان وشرٌكهما ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  144

ش الطٌار محمود شكرى عبد المنعم بمبنى صٌدلٌة البر امام نادى  11-الـتؤشٌر:   ، الؽاءالفرع االدارى: تم تعدٌل العنوان , وصؾ 

 االسكندرٌة -سٌدى جابر  -سموحة 

تم تعدٌل العنوان ,  23133123وفً تارٌخ  1131سلٌمان دمحم سلٌمان وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  145

سٌدى  -ش الطٌار محمود شكرى عبد المنعم بمبنى صٌدلٌة البر امام نادى سموحة  11-الؽاءالفرع االدارى:  وصؾ الـتؤشٌر:   ،

 االسكندرٌة -جابر 

وفً تارٌخ  1131تكنولوجٌا الطباعه و التؽلٌؾ احمد مجدي السٌد خلٌل و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  146

ش الطٌار محمود شكرى عبد المنعم بمبنى صٌدلٌة  11-وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاءالفرع االدارى: تم تعدٌل العنوان ,  23133123

 االسكندرٌة -سٌدى جابر  -البر امام نادى سموحة 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 141 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ  1131ٌاسر محمود امام وسلٌمان دمحم سلٌمان  )شركة تضامن( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  141

ش الطٌار محمود شكرى عبد المنعم بمبنى صٌدلٌة  11-العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاءالفرع االدارى: تم تعدٌل  23133123

 االسكندرٌة -سٌدى جابر  -البر امام نادى سموحة 

   تكنولوجٌا الطباعه و التؽلٌؾ احمد مجدي السٌد خلٌل و شركاه )شركة توصٌة بسٌطة( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم  -  142

ش الطٌار محمود شكرى عبد  11-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاءالفرع االدارى:  23133123وفً تارٌخ  1131

 االسكندرٌة -سٌدى جابر  -المنعم بمبنى صٌدلٌة البر امام نادى سموحة 

( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    تكنولوجٌا الطباعة والتؽلٌؾ )ٌاسر محمود امام وسلٌمان دمحم سلٌمان وشركاهم -  143

ش الطٌار محمود شكرى عبد  11-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاءالفرع االدارى:  23133123وفً تارٌخ  1131

 االسكندرٌة -سٌدى جابر  -المنعم بمبنى صٌدلٌة البر امام نادى سموحة 

 23133123وفً تارٌخ  1131رٌكهما ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    ٌاسر محمود امام وسلٌمان دمحم سلٌمان وش -  153

ش الطٌار محمود شكرى عبد المنعم بمبنى صٌدلٌة البر امام نادى  11-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاءالفرع االدارى: 

 االسكندرٌة -سٌدى جابر  -سموحة 

تم تعدٌل العنوان ,  23133123وفً تارٌخ  1131تضامن ،  سبك لٌدها برلم    سلٌمان دمحم سلٌمان وشركاه ، شركة  -  151

سٌدى  -ش الطٌار محمود شكرى عبد المنعم بمبنى صٌدلٌة البر امام نادى سموحة  11-وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاءالفرع االدارى: 

 االسكندرٌة -جابر 

وفً تارٌخ  1131ل و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    تكنولوجٌا الطباعه و التؽلٌؾ احمد مجدي السٌد خلٌ -  152

ش الطٌار محمود شكرى عبد المنعم بمبنى صٌدلٌة  11-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاءالفرع االدارى:  23133123

 االسكندرٌة -سٌدى جابر  -البر امام نادى سموحة 

وفً تارٌخ  1131لٌمان  )شركة تضامن( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    ٌاسر محمود امام وسلٌمان دمحم س -  153

ش الطٌار محمود شكرى عبد المنعم بمبنى صٌدلٌة  11-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاءالفرع االدارى:  23133123

 االسكندرٌة -سٌدى جابر  -البر امام نادى سموحة 

التؽلٌؾ احمد مجدي السٌد خلٌل و شركاه )شركة توصٌة بسٌطة( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    تكنولوجٌا الطباعه و  -  154

ش الطٌار محمود شكرى عبد  11-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاءالفرع االدارى:  23133123وفً تارٌخ  1131

 سكندرٌةاال -سٌدى جابر  -المنعم بمبنى صٌدلٌة البر امام نادى سموحة 

تكنولوجٌا الطباعة والتؽلٌؾ )ٌاسر محمود امام وسلٌمان دمحم سلٌمان وشركاهم( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  155

ش الطٌار محمود شكرى عبد  11-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاءالفرع االدارى:  23133123وفً تارٌخ  1131

 االسكندرٌة -سٌدى جابر  -امام نادى سموحة  المنعم بمبنى صٌدلٌة البر

 23133123وفً تارٌخ  1131ٌاسر محمود امام وسلٌمان دمحم سلٌمان وشرٌكهما ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  156

البر امام نادى  ش الطٌار محمود شكرى عبد المنعم بمبنى صٌدلٌة 11-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاءالفرع االدارى: 

 االسكندرٌة -سٌدى جابر  -سموحة 

تم تعدٌل العنوان ,  23133123وفً تارٌخ  1131سلٌمان دمحم سلٌمان وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  151

سٌدى  -ى سموحة ش الطٌار محمود شكرى عبد المنعم بمبنى صٌدلٌة البر امام ناد 11-وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاءالفرع االدارى: 

 االسكندرٌة -جابر 

وفً تارٌخ  1131تكنولوجٌا الطباعه و التؽلٌؾ احمد مجدي السٌد خلٌل و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  152

دلٌة ش الطٌار محمود شكرى عبد المنعم بمبنى صٌ 11-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاءالفرع االدارى:  23133123

 االسكندرٌة -سٌدى جابر  -البر امام نادى سموحة 

وفً تارٌخ  1131ٌاسر محمود امام وسلٌمان دمحم سلٌمان  )شركة تضامن( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  153

عم بمبنى صٌدلٌة ش الطٌار محمود شكرى عبد المن 11-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاءالفرع االدارى:  23133123

 االسكندرٌة -سٌدى جابر  -البر امام نادى سموحة 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 142 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تكنولوجٌا الطباعه و التؽلٌؾ احمد مجدي السٌد خلٌل و شركاه )شركة توصٌة بسٌطة( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  163

ش الطٌار محمود شكرى عبد  11-ارى: تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاءالفرع االد 23133123وفً تارٌخ  1131

 االسكندرٌة -سٌدى جابر  -المنعم بمبنى صٌدلٌة البر امام نادى سموحة 

تكنولوجٌا الطباعة والتؽلٌؾ )ٌاسر محمود امام وسلٌمان دمحم سلٌمان وشركاهم( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  161

ش الطٌار محمود شكرى عبد  11-وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاءالفرع االدارى:  تم تعدٌل العنوان , 23133123وفً تارٌخ  1131

 االسكندرٌة -سٌدى جابر  -المنعم بمبنى صٌدلٌة البر امام نادى سموحة 

 23133123وفً تارٌخ  1131ٌاسر محمود امام وسلٌمان دمحم سلٌمان وشرٌكهما ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  162

ش الطٌار محمود شكرى عبد المنعم بمبنى صٌدلٌة البر امام نادى  11-نوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاءالفرع االدارى: تم تعدٌل الع

 االسكندرٌة -سٌدى جابر  -سموحة 

تم تعدٌل العنوان ,  23133123وفً تارٌخ  1131سلٌمان دمحم سلٌمان وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  163

سٌدى  -ش الطٌار محمود شكرى عبد المنعم بمبنى صٌدلٌة البر امام نادى سموحة  11-ـتؤشٌر:   ، الؽاءالفرع االدارى: وصؾ ال

 االسكندرٌة -جابر 

وفً تارٌخ  1131تكنولوجٌا الطباعه و التؽلٌؾ احمد مجدي السٌد خلٌل و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  164

-بالمنطمة الصناعٌة الثانٌة  13بلون  1ل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع الكائن فى :المطعه رلم تم تعدٌ 23133123

 فرع انتاجى للشركة  -محافظة االسكندرٌة  -بمدٌنة برج العرب الجدٌدة 

وفً تارٌخ  1131 ٌاسر محمود امام وسلٌمان دمحم سلٌمان  )شركة تضامن( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    -  165

-بالمنطمة الصناعٌة الثانٌة  13بلون  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع الكائن فى :المطعه رلم  23133123

 فرع انتاجى للشركة  -محافظة االسكندرٌة  -بمدٌنة برج العرب الجدٌدة 

ركاه )شركة توصٌة بسٌطة( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    تكنولوجٌا الطباعه و التؽلٌؾ احمد مجدي السٌد خلٌل و ش -  166

بالمنطمة  13بلون  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع الكائن فى :المطعه رلم  23133123وفً تارٌخ  1131

 فرع انتاجى للشركة  -محافظة االسكندرٌة  -بمدٌنة برج العرب الجدٌدة -الصناعٌة الثانٌة 

تكنولوجٌا الطباعة والتؽلٌؾ )ٌاسر محمود امام وسلٌمان دمحم سلٌمان وشركاهم( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  161

بالمنطمة  13بلون  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع الكائن فى :المطعه رلم  23133123وفً تارٌخ  1131

 فرع انتاجى للشركة  -محافظة االسكندرٌة  -لعرب الجدٌدة بمدٌنة برج ا-الصناعٌة الثانٌة 

 23133123وفً تارٌخ  1131ٌاسر محمود امام وسلٌمان دمحم سلٌمان وشرٌكهما ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  162

بمدٌنة برج -ناعٌة الثانٌة بالمنطمة الص 13بلون  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع الكائن فى :المطعه رلم 

 فرع انتاجى للشركة  -محافظة االسكندرٌة  -العرب الجدٌدة 

تم تعدٌل العنوان ,  23133123وفً تارٌخ  1131سلٌمان دمحم سلٌمان وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  163

محافظة  -بمدٌنة برج العرب الجدٌدة -نطمة الصناعٌة الثانٌة بالم 13بلون  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع الكائن فى :المطعه رلم 

 فرع انتاجى للشركة  -االسكندرٌة 

وفً تارٌخ  1131تكنولوجٌا الطباعه و التؽلٌؾ احمد مجدي السٌد خلٌل و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  113

-بالمنطمة الصناعٌة الثانٌة  13بلون  1رع الكائن فى :المطعه رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه ف 23133123

 فرع انتاجى للشركة  -محافظة االسكندرٌة  -بمدٌنة برج العرب الجدٌدة 

وفً تارٌخ  1131ٌاسر محمود امام وسلٌمان دمحم سلٌمان  )شركة تضامن( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  111

-بالمنطمة الصناعٌة الثانٌة  13بلون  1نوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع الكائن فى :المطعه رلم تم تعدٌل الع 23133123

 فرع انتاجى للشركة  -محافظة االسكندرٌة  -بمدٌنة برج العرب الجدٌدة 

،  سبك لٌدها برلم     تكنولوجٌا الطباعه و التؽلٌؾ احمد مجدي السٌد خلٌل و شركاه )شركة توصٌة بسٌطة( ، توصٌة بسٌطة -  112

بالمنطمة  13بلون  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع الكائن فى :المطعه رلم  23133123وفً تارٌخ  1131

 فرع انتاجى للشركة  -محافظة االسكندرٌة  -بمدٌنة برج العرب الجدٌدة -الصناعٌة الثانٌة 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 143 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ر محمود امام وسلٌمان دمحم سلٌمان وشركاهم( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    تكنولوجٌا الطباعة والتؽلٌؾ )ٌاس -  113

بالمنطمة  13بلون  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع الكائن فى :المطعه رلم  23133123وفً تارٌخ  1131

 ع انتاجى للشركة فر -محافظة االسكندرٌة  -بمدٌنة برج العرب الجدٌدة -الصناعٌة الثانٌة 

 23133123وفً تارٌخ  1131ٌاسر محمود امام وسلٌمان دمحم سلٌمان وشرٌكهما ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  114

بمدٌنة برج -بالمنطمة الصناعٌة الثانٌة  13بلون  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع الكائن فى :المطعه رلم 

 فرع انتاجى للشركة  -محافظة االسكندرٌة  -دة العرب الجدٌ

تم تعدٌل العنوان ,  23133123وفً تارٌخ  1131سلٌمان دمحم سلٌمان وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  115

محافظة  -رب الجدٌدة بمدٌنة برج الع-بالمنطمة الصناعٌة الثانٌة  13بلون  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع الكائن فى :المطعه رلم 

 فرع انتاجى للشركة  -االسكندرٌة 

وفً تارٌخ  1131تكنولوجٌا الطباعه و التؽلٌؾ احمد مجدي السٌد خلٌل و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  116

-منطمة الصناعٌة الثانٌة بال 13بلون  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع الكائن فى :المطعه رلم  23133123

 فرع انتاجى للشركة  -محافظة االسكندرٌة  -بمدٌنة برج العرب الجدٌدة 

وفً تارٌخ  1131ٌاسر محمود امام وسلٌمان دمحم سلٌمان  )شركة تضامن( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  111

-بالمنطمة الصناعٌة الثانٌة  13بلون  1ئن فى :المطعه رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع الكا 23133123

 فرع انتاجى للشركة  -محافظة االسكندرٌة  -بمدٌنة برج العرب الجدٌدة 

تكنولوجٌا الطباعه و التؽلٌؾ احمد مجدي السٌد خلٌل و شركاه )شركة توصٌة بسٌطة( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  112

بالمنطمة  13بلون  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع الكائن فى :المطعه رلم  23133123وفً تارٌخ  1131

 فرع انتاجى للشركة  -محافظة االسكندرٌة  -بمدٌنة برج العرب الجدٌدة -الصناعٌة الثانٌة 

( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    تكنولوجٌا الطباعة والتؽلٌؾ )ٌاسر محمود امام وسلٌمان دمحم سلٌمان وشركاهم -  113

بالمنطمة  13بلون  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع الكائن فى :المطعه رلم  23133123وفً تارٌخ  1131

 فرع انتاجى للشركة  -محافظة االسكندرٌة  -بمدٌنة برج العرب الجدٌدة -الصناعٌة الثانٌة 

 23133123وفً تارٌخ  1131سلٌمان دمحم سلٌمان وشرٌكهما ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    ٌاسر محمود امام و -  123

بمدٌنة برج -بالمنطمة الصناعٌة الثانٌة  13بلون  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع الكائن فى :المطعه رلم 

  فرع انتاجى للشركة -محافظة االسكندرٌة  -العرب الجدٌدة 

تم تعدٌل العنوان ,  23133123وفً تارٌخ  1131سلٌمان دمحم سلٌمان وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  121

محافظة  -بمدٌنة برج العرب الجدٌدة -بالمنطمة الصناعٌة الثانٌة  13بلون  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع الكائن فى :المطعه رلم 

 للشركة  فرع انتاجى -االسكندرٌة 

وفً تارٌخ  1131تكنولوجٌا الطباعه و التؽلٌؾ احمد مجدي السٌد خلٌل و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  122

-بالمنطمة الصناعٌة الثانٌة  13بلون  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع الكائن فى :المطعه رلم  23133123

 فرع انتاجى للشركة  -محافظة االسكندرٌة  -جدٌدة بمدٌنة برج العرب ال

وفً تارٌخ  1131ٌاسر محمود امام وسلٌمان دمحم سلٌمان  )شركة تضامن( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  123

-ٌة الثانٌة بالمنطمة الصناع 13بلون  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع الكائن فى :المطعه رلم  23133123

 فرع انتاجى للشركة  -محافظة االسكندرٌة  -بمدٌنة برج العرب الجدٌدة 

تكنولوجٌا الطباعه و التؽلٌؾ احمد مجدي السٌد خلٌل و شركاه )شركة توصٌة بسٌطة( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  124

بالمنطمة  13بلون  1اضافه فرع الكائن فى :المطعه رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  23133123وفً تارٌخ  1131

 فرع انتاجى للشركة  -محافظة االسكندرٌة  -بمدٌنة برج العرب الجدٌدة -الصناعٌة الثانٌة 

تكنولوجٌا الطباعة والتؽلٌؾ )ٌاسر محمود امام وسلٌمان دمحم سلٌمان وشركاهم( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  125

بالمنطمة  13بلون  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع الكائن فى :المطعه رلم  23133123ً تارٌخ وف 1131

 فرع انتاجى للشركة  -محافظة االسكندرٌة  -بمدٌنة برج العرب الجدٌدة -الصناعٌة الثانٌة 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 153 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 23133123وفً تارٌخ  1131سبك لٌدها برلم     ٌاسر محمود امام وسلٌمان دمحم سلٌمان وشرٌكهما ، شركة تضامن ،  -  126

بمدٌنة برج -بالمنطمة الصناعٌة الثانٌة  13بلون  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع الكائن فى :المطعه رلم 

 فرع انتاجى للشركة  -محافظة االسكندرٌة  -العرب الجدٌدة 

تم تعدٌل العنوان ,  23133123وفً تارٌخ  1131ضامن ،  سبك لٌدها برلم    سلٌمان دمحم سلٌمان وشركاه ، شركة ت -  121

محافظة  -بمدٌنة برج العرب الجدٌدة -بالمنطمة الصناعٌة الثانٌة  13بلون  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع الكائن فى :المطعه رلم 

 فرع انتاجى للشركة  -االسكندرٌة 

تم تعدٌل  23133133وفً تارٌخ  13313ٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    دمحم سٌؾ النصر احمد على وشر -  122

 -العامرٌه  -مرؼم الصناعٌة -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، مدخل عبدالمادر طرٌك البتروكٌماوٌات خلؾ المجزر االلى 

تم تعدٌل  23133133وفً تارٌخ  13114   كلٌن واى انترناشٌونال ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم  -  123

لسم العامرٌة  -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه مولع ممارسة نشاط صناعى فى : شارع التعاون نجع عبد الرواؾ كنج مرٌوط 

 االسكندرٌة  -

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 23133133وفً تارٌخ  6341برٌمو فودز ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  133

شارع  -طرٌك اسكندرٌة الماهرة الصحراوى  23ن  -الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع لممارسه النشاط / المنطمة الصناعٌه مرؼم بحرى 

 االسكندرٌة -العامرٌة  -السبع ورش 

تم تعدٌل  23133133 وفً تارٌخ 6341مزارع الحاتى اكسبرٌس ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  131

طرٌك اسكندرٌة الماهرة  23ن  -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع لممارسه النشاط / المنطمة الصناعٌه مرؼم بحرى 

 االسكندرٌة -العامرٌة  -شارع السبع ورش  -الصحراوى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23133133وفً تارٌخ  6341برٌمو فودز ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  132

-طرٌك اسكندرٌه الماهره الصحراوى  21ن-الـتؤشٌر:   ، الؽاء مولع ممارسه النشاط الصناعى/ المنطمه الصناعٌه مرؼم بحرى

 االسكندرٌه-العامرٌه 

تم تعدٌل  23133133وفً تارٌخ  6341مزارع الحاتى اكسبرٌس ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  133

طرٌك اسكندرٌه الماهره  21ن-العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء مولع ممارسه النشاط الصناعى/ المنطمه الصناعٌه مرؼم بحرى

 االسكندرٌه-العامرٌه -الصحراوى 

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 23133133وفً تارٌخ  6341برٌمو فودز ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  134

 االسكندرٌة -المنتزة أول  -ش مسجد عمربن العزٌز 53الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركزالشركة الرئٌسى وموطنهاالمانونى بالعنوان التالى: 

تم تعدٌل  23133133وفً تارٌخ  6341مزارع الحاتى اكسبرٌس ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  135

المنتزة  -ش مسجد عمربن العزٌز 53وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركزالشركة الرئٌسى وموطنهاالمانونى بالعنوان التالى: العنوان , 

 االسكندرٌة -أول 

وفً تارٌخ  13323) تم محو المٌد( ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     white screenواٌت سكرٌن  -  136

وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون المركز الرئٌسً الدارة الشركة وموطنها المانونً فً العنوان اآلتى:  تم تعدٌل العنوان , 23133133

 محافظة الجٌزة  )بذلن ٌمحى المٌد ( -الدور الرابع   -شارع إبن بطوطة من شارع الهرم  12

تم تعدٌل  23133131فً تارٌخ و 44211شهد الملكه للصناعات الؽذائٌه ش م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  131

لسم  -الدولى  45عزبة المنشٌة البحرٌة امتداد ش  6العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع ادارى لشركة الكائن فى العمار رلم 

 المنتزة ثان االسكندرٌة 

تم تعدٌل  23133131ً تارٌخ وف 44211شهد الملكه للصناعات الؽذائٌه ش م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  132

 -السٌوؾ  -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع كمنفذ بٌع لمنتجات الشركة الكائن فى العمار لإلإة السالم ش جمٌله بوحرٌد 

 االسكندرٌة  -لسم المنتزة 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 151 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل  23133131فً تارٌخ و 44211شهد الملكه للصناعات الؽذائٌه ش م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  133

محرم  -بمحطة الركاب الجدٌدة  1بمبنى خدمات الجمهور رلم  12العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الػء الفرع الكائن فى محل رلم 

 االسكندرٌة  -بن

تم تعدٌل  23133131وفً تارٌخ  44211شهد الملكه للصناعات الؽذائٌه ش م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  233

 -بمحطة الركاب الجدٌدة محرم بن 1مبنى خدمات الجمهور رلم  11العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى :محل رلم 

 االسكندرٌة

تم تعدٌل  23133131وفً تارٌخ  6325أحمد سعٌد ذو الفمار ابراهٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  231

 الساحل الشمالً .  -ن , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع الكائن :الحاوٌة الكائنة فً مشروع مراسى العنوا

تم تعدٌل  23133131وفً تارٌخ  6325أحمد سعٌد ذو الفمار ابراهٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  232

 االسكندرٌة . -االسكندرٌة الرٌاضى ) سبورتنج (  -بنادى  العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع  الكائن :كافٌترٌا

وفً تارٌخ  44233شركه سنا تكتولوجً )حاتم مصطفً احمد خالد و شرٌكه( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  233

الدور الرابع  -مل ش مصطفى كا 1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدل المركز الرئٌسى الى : العمار رلم  23133131

 االسكندرٌة  -لسم سٌدى جابر  -رشدى - 432علوى  شمة رلم 

وفً  44233سنا تكنولوجى )حاتم مصطفى احمد خالد وشرٌكه( شركة تضامن ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  234

الدور  -ش مصطفى كامل  1لعمار رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدل المركز الرئٌسى الى : ا 23133131تارٌخ 

 االسكندرٌة  -لسم سٌدى جابر  -رشدى - 432الرابع علوى  شمة رلم 

وفً تارٌخ  44233شركه سنا تكتولوجً )حاتم مصطفً احمد خالد و شرٌكه( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  235

الدور الرابع  -ش مصطفى كامل  1كز الرئٌسى الى : العمار رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدل المر 23133131

 االسكندرٌة  -لسم سٌدى جابر  -رشدى - 432علوى  شمة رلم 

وفً  44233سنا تكنولوجى )حاتم مصطفى احمد خالد وشرٌكه( شركة تضامن ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  236

الدور  -ش مصطفى كامل  1الـتؤشٌر:   ، تعدل المركز الرئٌسى الى : العمار رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23133131تارٌخ 

 االسكندرٌة  -لسم سٌدى جابر  -رشدى - 432الرابع علوى  شمة رلم 

وفً  13521ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     Gardens Egypt  2شركة إٌت جاردنز إٌجٌبت  -  231

مكرر  422، 422نمل عنوان المركز الرئٌسً للشركة لٌصبح  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  23133131تارٌخ 

 اإلسكندرٌة. -باب شرق  -االبراهٌمٌة  -شارع كانوب  13اإلسكندرٌة بدال من -لسم الرمل  -لوران  -طرٌك الجٌش 

وفً  13521سئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    ش.ذ.م.م ، ذات م Gardens Egypt  2شركة إٌت جاردنز إٌجٌبت  -  232

لسم   -لوران  -مكرر طرٌك الجٌش  422،422تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، محو  فرع للشركة فى  23133131تارٌخ 

 االسكندرٌة  -الرمل 

 ــــــــــــــــــــــ    
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 ماوالت والتجارة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو :مندور للم -  1

 مماوالت رصؾ الطرق و البنٌة التحتٌة -1

 عموم التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة )فً حدود المسموح به لانونا( -2

 نشاط التورٌدات -3



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 152 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 اخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة مع مراعاه احكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة و بشرط استصدار التر

و ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او 

وفً  1121التً لد تعاونها علً تحمٌك ؼرضها فً او الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السافة او ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة23133131تارٌخ 

مندور للمماوالت والتجارة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  تشترٌها او تلحمها بها و ذلن طبما الحكام المانون و الئحته  -  2

 نشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودةتم تعدٌل ال23133131وفً تارٌخ  1121التنفٌذٌة. ،  سبك لٌدها برلم   

فرع شركة افرٌمٌا للصوامع والتخزٌن منطمة حرة خاصة ، شركة مساهمة  تمدٌم خدمات أعمال التخلٌص والتشوٌن والشحن  -  3

كٌة لمٌناء الدخٌلة والتداول والمناولة لكافة الخامات والمنتجات المصرٌة المعدة للتصدٌر لخارج البالد وذلن من خالل الدائرة الجمر

 بشرط أن ٌستخدم فرع الشركة المذكورة السٌور اآللٌة ومعدات الرفع اآللٌة.

إلامة صوامع أفمٌة مؽطاة للؽالل والمٌام بتمدٌم المناولة والشحن والتفرٌػ اآللى للؽالل المملوكة للؽٌر داخل الدائرة   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23133132ً تارٌخ وف 11331الجمركٌة لمٌناء الدخٌلة. ،  سبك لٌدها برلم   

 جرٌن هٌلز لالستثمار العمارى والتنمٌة ش.م.م ، شركة مساهمة  ؼرض الشركة هو : -  4

  

 األستثمار العمارى. -

ها بحالتها أو بعد شراء وبٌع وتؤجٌر وأمتالن األراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك وأعدادها للبناء أو بٌع -

 ألامة المنشؤت علٌها أو تؤجٌرها أو أداراتها أو أستؽاللها لحسابها أو لحساب الؽٌر.

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة. -

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانوناً. -

 عموم األستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة . -

 منشاءات التعلٌمٌة بما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى.ألامة وإدارة ال -

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23133133وفً تارٌخ  3632إستصالح ،  سبك لٌدها برلم    -

ها بالمرافك جرٌن هٌلز لالستثمار العمارى والتنمٌة ش.م.م ، شركة مساهمة  وأستزراع األراضى البور أو الصحراوٌة وتجهٌز -  5

 األساسٌة التى تجعلها لابلة لألستزراع وأستزراع األراضى المستصلحة.

تجارة وإنتاج التماوى والبذور بكافة أنواعها والمبٌدات واألسمدة والمخصبات الزراعٌة واألدوٌة البٌطرٌة ومبٌدات  -

 الصحة العامة.

لسنة  121نظٌم أعمال الوكالة التجارٌة والمانون رلم فى شؤن ت 1322لسنة  123تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم  -

 فى شؤن سجل المستوردٌن وتعدٌالته وال ٌنشىء تؤسٌس الشركة أى حك فى مزاولة 1322

  

    

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23133133وفً تارٌخ  3632ؼرضها إال بعد الحصول ،  سبك لٌدها برلم   

الستثمار العمارى والتنمٌة ش.م.م ، شركة مساهمة  على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات جرٌن هٌلز ل -  6

 المختصة وبما ال ٌخل بؤحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض. 

 مع مراعاه أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط أستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . -



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 153 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول أعماالً شبٌه  -

بؤعمالها أو التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر أو فى الخارج ،كما ٌجوز لها أن تندمج فى الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23133133وفً تارٌخ  3632الئحته التنفٌذٌة. ،  سبك لٌدها برلم   تلحمها وذلن طبماً ألحكام المانون و

 التؤشٌر:  شركة مساهمة

كافة االالت والمعدات ولطع ؼٌارها لالدوات المستخدمة  -1انسً ساوٌرس وشركاه منطمة حرة ، شركة تضامن   -اوراسكوم  -  1

واستصالح االراضى الزراعٌة وكذا المستخدمة فى انشاء وتجهٌز خطوط السكن   فى مجاالت البناء والتشٌد ورصؾ   الطرق 

كافة المعدات البحرٌة ولوازم الصٌد والمحركات والموارب بانواعها ومستلزماتها والدهانات الخاصة بها ولطع ؼٌارها  -2الحدٌدٌة 

الالت والمعدات الكهربائٌة والمحركات الدٌزل بجمٌع جمٌع ا -4االجهزة الخاصة بالسنتراالت وتجهٌز المطارات ولطع ؼٌارها  -3

تم 23133134وفً تارٌخ  132231تخزٌن وبٌع المواد والمعدات والمستلزمات ،  سبك لٌدها برلم   -5انواعها ولطع ؼٌارها  

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن

االجهزة واالالت  -6الالزمة لمحطات نزلٌد الكهرباء   انسً ساوٌرس وشركاه منطمة حرة ، شركة تضامن -اوراسكوم  -  2

وفً تارٌخ  132231الطائرات الشراعٌة الخفٌفة ،  سبك لٌدها برلم    -1والمعدات االلكترونٌة والطبٌة زلطع ؼٌارها 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن23133134

شركة ذات مسئولٌة محدودة ، ذات مسئولٌة  Emmar Biomedical Servicesاٌمار إلستٌراد وتجارة األجهزة الطبٌة  -  3

 محدودة  ) ؼرض الشركه (

عموم االستٌراد والتصدٌر والتجاره و التورٌدات والتوزٌع وعلى االخص فى مجال  االجهزه واالدوٌه والمستلزمات  -

 الطبٌه .

 الامه وتشؽٌل مركز لصٌانه االجهزة الطبٌة . -

 ارٌه .التوكٌالت التج -

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله  1322لسنه  121والمانون رلم  1322لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون 

التجارٌه ، وال ٌنشئ تاسٌس الشركه اى حك فى مزاوله ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمه لمزاوله ؼرضها من 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23133134وفً تارٌخ  12561حكام ،  سبك لٌدها برلم   الجهات المختصه وبما ال ٌخل با

 ذات مسئولٌة محدودة

شركة ذات مسئولٌة محدودة ، ذات مسئولٌة  Emmar Biomedical Servicesاٌمار إلستٌراد وتجارة األجهزة الطبٌة  -  13

 محدودة  الموانٌن المنظمه لهذا الؽرض .

 خالل باحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه بشرط استصدار التراخٌص الالزمه لممارسه هذه االنشطه.وذلن دون اال

ٌجوز للشركه ان تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعمال شبٌهه باعمالها او التى لد تعاونها على 

ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون . ،  سبك  تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة23133134وفً تارٌخ  12561لٌدها برلم   

 ش.م.م ، شركة مساهمة  ؼرض الشركة هو :  Stylish Eveستاٌلش اٌؾ للتجارة  -  11

الدوات واجهزة ومستلزمات العناٌة الشخصٌة الخاصة بالشعر والبشرة والجسم واالظافر وشفرات  التجارة والتوزٌع  -

 وماكٌنات الحاللة 

 عموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ) فٌما هو مسموح به لانونا (   -

فى شؤن  1322لسنة  121جارٌة والمانون رلم فى شؤن تنظٌم اعمال الوكالة الت 1322لسنة  123تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 المستوردٌن .

مع مراعاه احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة ،  سبك لٌدها 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23133134وفً تارٌخ  2663برلم   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 154 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -ش.م.م ، شركة مساهمة   Stylish Eveاٌؾ للتجارة ستاٌلش  -  12

من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهه باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج 

 تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون الئحته التنفٌذٌة .   ، كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السلبفة او

 عموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ) فٌما هو مسموح به لانونا (   -

وفً  2663فى شؤن تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة والمانون ،  سبك لٌدها برلم    1322لسنة  123تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23133134تارٌخ 

 فى شؤن المستوردٌن . 1322لسنة  121ش.م.م ، شركة مساهمة  رلم  Stylish Eveستاٌلش اٌؾ للتجارة  -  13

 ه االنشطة مع مراعاه احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذ

وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهه باعمالها او التى 

لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج ، كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السلبفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23133134وفً تارٌخ  2663كام المانون الئحته التنفٌذٌة . ،  سبك لٌدها برلم   طبما الح

 شركة مساهمة

 الضحى للتورٌدات و التجارة )ش.م.م( ، شركة مساهمة  ؼرض الشركة: -  14

 * مماوالت عمومٌه متكامله

 ستثمارات العمارٌة* شراء وبٌع االراضى وتمسٌمها والبناء علٌها واال

 * انشاء الطرق ومحطات الرى والصرؾ

 *استؽالل المناجم والمحاجر

 *التجارة العامه و التوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌه 

 *االستٌراد و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة 

فً شؤن سجل المستوردٌن و تنظٌم اعمال  1322لسنه  121و المانون رلم  1322لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

تم تعدٌل 23133131وفً تارٌخ  13351الوكاله التجارٌة , وال ٌنشؤ تؤسٌس الشركه اي حك فً مزاولة ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

بعد الحصول علً الترخٌص الالزمه لمزاولة ؼرضها  الضحى للتورٌدات و التجارة )ش.م.م( ، شركة مساهمة  ؼرضها اال -  15

 من الجهات المختصة و بما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

* استصالح و تجهٌز االراضً بالمرافك االساسٌة التً تجعلها لابلة لالستنزراع . واستزراع االراضً المستصلحه . وٌشترط فً 

ً مخصصه الؼراض االستصالح و االستزراع , وان تستخدم طرق الري الحدٌثه فً االستزراع هاتٌن الحالتٌن ان تكون االراض

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر 

 13351و لرار رئٌس الجهورٌة ،  سبك لٌدها برلم    2331لسنه 353فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم    

 التؤشٌر:  شركة مساهمةتم تعدٌل النشاط , وصؾ 23133131وفً تارٌخ 

  2332لسنه  356الضحى للتورٌدات و التجارة )ش.م.م( ، شركة مساهمة  رلم  -  16

 * الامة المزارع السمكٌة . 

 * تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السالالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم 

 حٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم .* تربٌة جمٌع انواع ال
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 155 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 صرؾ( -مٌاه-* شراء وبٌع و تمسٌم االراضً بؽرض البناء علٌها و مدها بالمرافك االساسٌة )كهرباء 

ة لممارسة ،  سبك لٌدها وذلن دون االخالل باحكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌه , و بشرط استصدار التراخٌص الالزم

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23133131وفً تارٌخ  13351برلم   

الضحى للتورٌدات و التجارة )ش.م.م( ، شركة مساهمة  هذه االنشطه وٌجوز للشركة ان تشتري باي وجه من الوجوه مع  -  11

او التً لد تعاونها علً تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج , كما ٌجوز  الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهه باعمالها

تم 23133131وفً تارٌخ  13351لها ان تدمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن طبما الحكام المانون ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

ؼرض الشركة هو : الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع  -المعادن ش.م.م ، شركة مساهمة   شمال أفرٌمٌا لدرفلة و تشكٌل -  12

 مسبوكات حدٌد زهر متنوعة )رمادى ومرن(.

 مسبوكات زهر( -كمر  -زواٌا -الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع ودرفلة لطاعات حدٌد )خوص  -

 ر التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة.مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدا -

وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -

وفً تارٌخ  1435باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج ، كما ٌجوز لها ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23133131

شمال أفرٌمٌا لدرفلة و تشكٌل المعادن ش.م.م ، شركة مساهمة  ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن  -  13

م تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ت23133131وفً تارٌخ  1435طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة. ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة مساهمة

عموم التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا /  سودا كٌرز لالستثمار و التنمٌه ، ذات مسئولٌة محدودة  " -  23

 التورٌدات العمومٌة

 عموم المماوالت العامة  "

 عموم المماوالت المتخصصة  "

 عموم التصدٌر   "

 فة المنتجات والصناعات المصرٌةتصدٌر كا "

 تجارة المعدات الزراعٌة واالسمدة والبذور "

 الامة وتشؽٌل مصنع محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع وتعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌة "

استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع واستزراع االراضى المستصلحة، وٌشترط   "

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23133133وفً تارٌخ  13342ى هاتٌن الحالتٌن ان تكون االراضى ،  سبك لٌدها برلم   ف

 ذات مسئولٌة محدودة

سودا كٌرز لالستثمار و التنمٌه ، ذات مسئولٌة محدودة  مخصصة الؼراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق  -  21

 زراع ولٌس الرى بطرٌك الؽمرالرى الحدٌثة فى االست

لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  "

 ، الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االلبان ومنتجاتها2332

احٌة بمستوى ال ٌمل عن ثالث نجوم الامة وتشؽٌل الفنادق )الثابتة( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌ "

 واالنشطة المكملة او المترطبة بها خدمات ترفٌهٌة ورٌاضٌة وتجارٌة وثمافٌة.



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 156 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات 23133133وفً تارٌخ  13342انشاء وادارة المطاعم ،  سبك لٌدها برلم     "

 مسئولٌة محدودة

ٌه ، ذات مسئولٌة محدودة  فى مصر او فى الخارج ، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها سودا كٌرز لالستثمار و التنم -  22

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23133133وفً تارٌخ  13342او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون. ،  سبك لٌدها برلم   

 ذات مسئولٌة محدودة

 ، ذات مسئولٌة محدودة  والكافٌهات،سودا كٌرز لالستثمار و التنمٌه  -  23

 انشاء وادارة وتشؽٌل المالهى الترفٌهٌة لالطفال   "

الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممرإة والمرئٌة، بٌع وشراء وتاجٌر وتطوٌر وادارة العمارات المملوكة او  "

 المإجرة السكنٌة منها و ؼٌر السكنٌة.

  

كام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة وذلن دون االخالل باح 

،وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌة باعمالها او التى لد تعاونها على 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة23133133وفً تارٌخ  13342تحمٌك ؼرضها ،  سبك لٌدها برلم   

 النخبة برولٌدرز شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة ، شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة  ؼرض الشركة هو: -  24

تعلمه بالتمٌٌم بمناسبه زٌادة . تمدٌم األستشارات والحلول التسوٌمٌة  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌه واالستشارات والدراسات الم1

راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌه عن االوراق المالٌه النشطه الشركات العامله فى مجال االوراق المالٌه المنصوص 

 من لانون سوق راس المال والئحته التنفٌذٌه ( 21علٌها فى الماده 

 وارد البشرٌه. الامة وادارة مركز العداد وتنمٌة وتدرٌب الم2 

تم 23133133وفً تارٌخ  12311وذلن دون االخالل باحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه ، وبشرط ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة

محدودة المسئولٌة  استصدار التراخٌص  النخبة برولٌدرز شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة ، شركة شخص واحد -  25

 لممارسه هذه االنشطه 

وٌجوز للشركه ان تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعمالها شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على 

ل الى شركه طبٌعٌه اخرى وذلن تحمٌك ؼرضها فى مصر او الخارج . كما ٌجوز لها ان تندمج فى شركه اخرى او معها او ان تتحو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة شخص 23133133وفً تارٌخ  12311كله طبما الحكام المانون ،  سبك لٌدها برلم   

 واحد محدودة المسئولٌة

ن طبما الحكام المانون شركه مساهمة ، شركة مساهمة  او تلحمها بها وذل BUilder unitedبلدر ٌوناٌتد للتجارة والمماوالت  -  26

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23133133وفً تارٌخ  1635والئحتة التنفٌذٌة . ،  سبك لٌدها برلم   

بؽداد جروب للتصدٌر والتجارة والتوزٌع ش.م.م ، شركة مساهمة  او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة  -  21

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23133133وفً تارٌخ  1635بك لٌدها برلم   . ،  س

عموم التصدٌر -1شركه مساهمة ، شركة مساهمة  ؼرض الشركة هو : BUilder unitedبلدر ٌوناٌتد للتجارة والمماوالت  -  22

التسوٌك واالستثمار العمارى . مع مراعاة احكام  -3لعمومٌة المماوالت ا -2وعموم التجارة والتوزٌع فى حدود المسموح به لانونى 

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة . وٌجوز للشركة ان تكون لها 

التى لد تعاونها على تحمٌك  مصلحة او تشترن باى وجة من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او

وفً تارٌخ  1635ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23133133



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 151 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عموم التصدٌر وعموم التجارة -1ؼرض الشركة هو :بؽداد جروب للتصدٌر والتجارة والتوزٌع ش.م.م ، شركة مساهمة   -  23

التسوٌك واالستثمار العمارى . مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  -3المماوالت العمومٌة  -2والتوزٌع فى حدود المسموح به لانونى 

ون لها مصلحة او تشترن والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة . وٌجوز للشركة ان تك

باى وجة من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او 

تم تعدٌل 23133133وفً تارٌخ  1635فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها ،  سبك لٌدها برلم   

 , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة النشاط

إلامة وتشؽٌل محطة لفرز وؼربلة وتدرٌج  -منٌر مصطفى حسانٌن أحمد وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  ؼرض الشركة : أ  -  33

 وتجفٌؾ وتجمٌد وتبرٌد وتعبئة الحاصالت الزراعٌة والخضروات والفاكهة.

 -: استصالح واستزراع األراضً البور والصحراوٌة او احداهما -ب

( استزراع األراضً المستصلحة وذلن كله  2( استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع . )1) 

وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع ,  -فٌما ٌزٌد عن عشرٌن الؾ فدان  

تم تعدٌل النشاط , 23133113وفً تارٌخ  5155ولٌس الري بطرٌك الؽمر ،  سبك لٌدها برلم   وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة 

 وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

شركة تضامن وسمتها التجارٌة الشوٌل لالستثمار الزراعً والتجارة ، توصٌة  -منٌر مصطفً حسانٌن احمد وشرٌكٌه  -  31

طة لفرز وؼربلة وتدرٌج وتجفٌؾ وتجمٌد وتبرٌد وتعبئة الحاصالت الزراعٌة إلامة وتشؽٌل مح -بسٌطة  ؼرض الشركة : أ 

 والخضروات والفاكهة.

 -استصالح واستزراع األراضً البور والصحراوٌة او احداهما : -ب

لن كله ( استزراع األراضً المستصلحة وذ 2( استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع . )1) 

وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع ,  -فٌما ٌزٌد عن عشرٌن الؾ فدان  

تم تعدٌل النشاط , 23133113وفً تارٌخ  5155وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك الؽمر ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

منٌر مصطفى حسانٌن أحمد وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  )فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس  -  32

 ، ( . 2332لسنة  356، ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353مجلس الوزراء رلم 

 لموات المسلحة .التورٌدات العمومٌة للحكومة ولطاع االعمال العام ولطاع االمن الؽذائً ل-ج

 تجارة األسمدة والكٌماوٌات والمخصبات الزراعٌة . -د

 تجارة االخشاب وعموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة . -ه

االستثمار العماري فً المدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم  )فٌما ،  سبك لٌدها  -و

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23133113وفً تارٌخ  5155لم   بر

شركة تضامن وسمتها التجارٌة الشوٌل لالستثمار الزراعً والتجارة ، توصٌة  -منٌر مصطفً حسانٌن احمد وشرٌكٌه  -  33

، ولرار رئٌس  2331لسنة  353راء رلم بسٌطة  )فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس مجلس الوز

 ، ( . 2332لسنة  356الجمهورٌة رلم 

 التورٌدات العمومٌة للحكومة ولطاع االعمال العام ولطاع االمن الؽذائً للموات المسلحة .-ج

 تجارة األسمدة والكٌماوٌات والمخصبات الزراعٌة . -د

 ت التجارٌة .تجارة االخشاب وعموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌال -ه

االستثمار العماري فً المدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم  )فٌما ،  سبك لٌدها  -و

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23133113وفً تارٌخ  5155برلم   



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 152 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

بسٌطة  عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس مجلس منٌر مصطفى حسانٌن أحمد وشرٌكٌه ، توصٌة  -  34

 ، ( . 2332لسنة  356، ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353الوزراء رلم 

 -مع التزام الشركة :

 افراد حسابات مالٌة مستملة ومنفصلة ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده. -

فً شؤن اعمال الوكالة  1322لسنة  12فً شؤن سجل المستوردٌن والمانون رلم  1322لسنة  121بمراعاة احكام المانون  -

 التجارٌة .

مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ،  سبك 

 شاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل الن23133113وفً تارٌخ  5155لٌدها برلم   

شركة تضامن وسمتها التجارٌة الشوٌل لالستثمار الزراعً والتجارة ، توصٌة  -منٌر مصطفً حسانٌن احمد وشرٌكٌه  -  35

، ولرار رئٌس  2331لسنة  353بسٌطة  عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس مجلس الوزراء رلم 

 ، ( . 2332لسنة  356لم الجمهورٌة ر

 -مع التزام الشركة :

 افراد حسابات مالٌة مستملة ومنفصلة ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده. -

فً شؤن اعمال الوكالة  1322لسنة  12فً شؤن سجل المستوردٌن والمانون رلم  1322لسنة  121بمراعاة احكام المانون  -

 التجارٌة .

وائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ،  سبك مراعاة احكام الموانٌن والل

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23133113وفً تارٌخ  5155لٌدها برلم   

رٌر مٌاه الشرب و شبكات و توزٌعها ( الامة و تشؽٌل و ادارة محطات تحلٌة و تك 1فاست للتنمٌة ش.م.م ، شركة مساهمة  )  -  36

 و خطوط نملها و محطات تنمٌة الصرؾ الصحى و رفع الصرؾ الصحى و الصرؾ الصناعى و التنمٌة و توصٌالتها.

( والامة و تشؽٌل مصنع لتصنٌع و تجمٌع :اللوحات الكهربائٌة للجهد المنخفض ,و لوحات التحكم الخاصة بمٌاه الشرب و  2) 

لمصافى الٌدوٌة و المٌكانٌكة والمحابس والبوابات,وانواع الطلمبات والمحركات الكهربائٌة, وعملٌات الحفر الصرؾ الصحى ,وا

تم تعدٌل النشاط , 23133113وفً تارٌخ  126والمٌاه واالبار, وتركٌب انظمة الري بالتنمٌط , و  مستلزمات ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

تجارةوالصناعةوالتنمٌة ش.م.م)تم دمج شركة فاست للتجارة والصناعة دمحم فإاد سعد عبد المجٌد عطٌةوشرٌكه)شركة فاست لل -  31

( الامة و تشؽٌل و ادارة محطات تحلٌة و تكرٌر  1توصٌة بسٌطة(مندمجةفى شركةفاست للتنمٌة ش.م.م دامجة( ، شركة مساهمة  ) 

ها و محطات تنمٌة الصرؾ الصحى و رفع الصرؾ الصحى و الصرؾ الصناعى و مٌاه الشرب و شبكات و توزٌعها و خطوط نمل

 التنمٌة و توصٌالتها.

( والامة و تشؽٌل مصنع لتصنٌع و تجمٌع :اللوحات الكهربائٌة للجهد المنخفض ,و لوحات التحكم الخاصة بمٌاه الشرب و  2) 

بات,وانواع الطلمبات والمحركات الكهربائٌة, وعملٌات الحفر الصرؾ الصحى ,والمصافى الٌدوٌة و المٌكانٌكة والمحابس والبوا

تم تعدٌل النشاط , 23133113وفً تارٌخ  126والمٌاه واالبار, وتركٌب انظمة الري بالتنمٌط , و  مستلزمات ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

و الصرؾ الصحى , و اجهزة التكٌٌؾ والبالستٌن , و اوناش  فاست للتنمٌة ش.م.م ، شركة مساهمة  تنمٌة مٌاه الشرب -  32

 الشوكة ,واالوناش بانواع و جمٌع انواع اللمبات الكهربائٌة

( وعموم االستٌراد و عموم التصدٌر و عموم االتجار فى جمٌع السلع المصرح باستٌرادها فى جمهورٌة مصر العربٌة وعموم  3) 

ت والمنشؤت المعدنٌة واالعمال التكمٌلٌة واالعمال الكهرومٌكانٌكٌة وااللكترونٌة و مماوالت المماوالت واعمال المبانً واالساسا

 126انشاء والامة و تشؽٌل و ادارة محطات تحلٌة و تكرٌر مٌاه الشرب ,و شبكات توزٌعها و خطوط نملها ،  سبك لٌدها برلم   

 مساهمةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة 23133113وفً تارٌخ 
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فاست للتجارةوالصناعةوالتنمٌة ش.م.م)تم دمج شركة فاست للتجارة والصناعة دمحم فإاد سعد عبد المجٌد عطٌةوشرٌكه)شركة  -  33

توصٌة بسٌطة(مندمجةفى شركةفاست للتنمٌة ش.م.م دامجة( ، شركة مساهمة  تنمٌة مٌاه الشرب و الصرؾ الصحى , و اجهزة 

 اش الشوكة ,واالوناش بانواع و جمٌع انواع اللمبات الكهربائٌةالتكٌٌؾ والبالستٌن , و اون

( وعموم االستٌراد و عموم التصدٌر و عموم االتجار فى جمٌع السلع المصرح باستٌرادها فى جمهورٌة مصر العربٌة وعموم  3) 

هرومٌكانٌكٌة وااللكترونٌة و مماوالت المماوالت واعمال المبانً واالساسات والمنشؤت المعدنٌة واالعمال التكمٌلٌة واالعمال الك

 126انشاء والامة و تشؽٌل و ادارة محطات تحلٌة و تكرٌر مٌاه الشرب ,و شبكات توزٌعها و خطوط نملها ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23133113وفً تارٌخ 

ات الؽاز والولود ,ومحطات الصرؾ الصحى, و الصرؾ الصناعى ,و التنمٌة فاست للتنمٌة ش.م.م ، شركة مساهمة  وشبك -  43

 وتوصٌالتها .

 ( الامة وتشؽٌل مصنع لتصنع المحركات والمولدات والمحوالت الكهربائٌة واجهزة توزٌع الكهرباء والتحكم فٌها . 4) 

الخرى متعددة االؼراض وصنع وتركٌب جمٌع انواع ( الامة وتشؽٌل مصنع لتصنع المنتجات المعدنٌة االنشائٌة وصنع االالت ا 5) 

 الخزانات والمطع الخاصة ومعدات تحلٌة البحر .

( الامة مركز صٌانة وخدمة وتدرٌب والحصول على التوكٌالت التجارٌة لكل االصناؾ الواردة سابما وكل ما ،  سبك لٌدها  6) 

 شٌر:  شركة مساهمةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤ23133113وفً تارٌخ  126برلم   

فاست للتجارةوالصناعةوالتنمٌة ش.م.م)تم دمج شركة فاست للتجارة والصناعة دمحم فإاد سعد عبد المجٌد عطٌةوشرٌكه)شركة  -  41

توصٌة بسٌطة(مندمجةفى شركةفاست للتنمٌة ش.م.م دامجة( ، شركة مساهمة  وشبكات الؽاز والولود ,ومحطات الصرؾ الصحى, 

 ى ,و التنمٌة وتوصٌالتها .و الصرؾ الصناع

 ( الامة وتشؽٌل مصنع لتصنع المحركات والمولدات والمحوالت الكهربائٌة واجهزة توزٌع الكهرباء والتحكم فٌها . 4) 

( الامة وتشؽٌل مصنع لتصنع المنتجات المعدنٌة االنشائٌة وصنع االالت االخرى متعددة االؼراض وصنع وتركٌب جمٌع انواع  5) 

 والمطع الخاصة ومعدات تحلٌة البحر . الخزانات

( الامة مركز صٌانة وخدمة وتدرٌب والحصول على التوكٌالت التجارٌة لكل االصناؾ الواردة سابما وكل ما ،  سبك لٌدها  6) 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23133113وفً تارٌخ  126برلم   

 اهمة  ٌتم تصنٌعه وتجمٌعه فى الشركة .فاست للتنمٌة ش.م.م ، شركة مس -  42

فى شؤن سجل المستوردٌن وتعدٌالته وال ٌنشًء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة  1322لسنة  121تلتزم الشركة بؤحكام المانون 

ظمه لهذا ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المن

 الؽرض .

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمه لممارسة هذه االنشطه .

وفً تارٌخ  126مع مراعاة التزام الشركة بافراد حسابات مالٌة مستملة و منفصلة لكل نشاط على حده ،  سبك لٌدها برلم   

 , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة تم تعدٌل النشاط23133113

فاست للتجارةوالصناعةوالتنمٌة ش.م.م)تم دمج شركة فاست للتجارة والصناعة دمحم فإاد سعد عبد المجٌد عطٌةوشرٌكه)شركة  -  43

 توصٌة بسٌطة(مندمجةفى شركةفاست للتنمٌة ش.م.م دامجة( ، شركة مساهمة  ٌتم تصنٌعه وتجمٌعه فى الشركة .

فى شؤن سجل المستوردٌن وتعدٌالته وال ٌنشًء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة  1322لسنة  121ؤحكام المانون تلتزم الشركة ب

ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمه لهذا 

 الؽرض .

 والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمه لممارسة هذه االنشطه .مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
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 163 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ  126مع مراعاة التزام الشركة بافراد حسابات مالٌة مستملة و منفصلة لكل نشاط على حده ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23133113

شركة توصٌة بسٌطة وسمتها التجارٌة مالفا ، توصٌة بسٌطة  ؼرض الشركة الامة وتشؽٌل  -وشرٌكه مصطفى اٌهاب سعد  -  44

 مصنع : 

لتصنٌع وطباعة االكٌاس والروالت البالستٌن والطباعة علً جمٌع مستلزمات وخامات التؽلٌؾ " بولً بروبلٌن , بولً  -1

 اثٌلٌن , بولٌستر , مٌتالٌز , بً بً سً " 

 باعة وتبطٌن وتمطٌع ولحام العبوات واالفالم البالستٌنلتصنٌع وط -2

 لتصنٌع الورق ومواد التعبئة والتؽلٌؾ ورلائك االلمنٌوم  -3 

 لتصنٌع وطباعة االستٌكر والكرتون والمواد الالصمة  -4

 لص وتؽلٌؾ جمٌع انواع البالستٌن  -5

 تصنٌع الكٌماوٌات  -6

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة 23133113وفً تارٌخ  3336بك لٌدها برلم   مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ،  س

 بسٌطة

شركة توصٌة بسٌطة وسمتها التجارٌة مالفا ، توصٌة بسٌطة  والمرارات السارٌة , وعلً  -مصطفى اٌهاب سعد وشرٌكه  -  45

تم تعدٌل 23133113وفً تارٌخ  3336ٌدها برلم   شركة الحصول علً كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ،  سبك ل

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

 ش.ذ.م.م. ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة  :  OmegaforContracting & Tradingأومٌجا للمماوالت والتجارة  -  46

 رى والتجارة وٌشمل ذلن ــ المٌام بجمٌع االعمال المتعلمة والمرتبطة بمشروعات االستثمار العما 1

. شراء االراضى او المشاركة علٌها وتمسٌمها ومدها بالمرافك بؽرض الامة المنشا ت علٌها على اختالؾ انواعها بؽرض البناء او 

 3البٌع او التاجٌر او االدارة والامة المرى السٌاحٌة 

 3المماوالت العامة   -2

ها او تؤجٌرها من اسكان التصادى او متوسط او فاخر او تجارى او ادارى او صناعى بناء العمارات بمختلؾ مستوٌاتها وتملٌك  -3

3 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات 23133114وفً تارٌخ  5231الامة الموالت والمحالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم    -4

 مسئولٌة محدودة

 م ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة  : التعاونٌه للتركٌبات واالعمال الهندسٌه ش.ذ.م. -  41

 ــ المٌام بجمٌع االعمال المتعلمة والمرتبطة بمشروعات االستثمار العمارى والتجارة وٌشمل ذلن  1

. شراء االراضى او المشاركة علٌها وتمسٌمها ومدها بالمرافك بؽرض الامة المنشا ت علٌها على اختالؾ انواعها بؽرض البناء او 

 3التاجٌر او االدارة والامة المرى السٌاحٌة  البٌع او

 3المماوالت العامة   -2

بناء العمارات بمختلؾ مستوٌاتها وتملٌكها او تؤجٌرها من اسكان التصادى او متوسط او فاخر او تجارى او ادارى او صناعى   -3

3 
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تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات 23133114وفً تارٌخ  5231الامة الموالت والمحالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم    -4

 مسئولٌة محدودة

التعاونٌة للتركٌبات و االعمال الهندسٌة )ش.م.م (شركة مساهمة مإسسة وفماً ألحكام المانون المصري ، ذات مسئولٌة  -  42

 محدودة  ؼرض الشركة  : 

 ر العمارى والتجارة وٌشمل ذلن ــ المٌام بجمٌع االعمال المتعلمة والمرتبطة بمشروعات االستثما 1

. شراء االراضى او المشاركة علٌها وتمسٌمها ومدها بالمرافك بؽرض الامة المنشا ت علٌها على اختالؾ انواعها بؽرض البناء او 

 3البٌع او التاجٌر او االدارة والامة المرى السٌاحٌة 

 3المماوالت العامة   -2

وتملٌكها او تؤجٌرها من اسكان التصادى او متوسط او فاخر او تجارى او ادارى او صناعى  بناء العمارات بمختلؾ مستوٌاتها  -3

3 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات 23133114وفً تارٌخ  5231الامة الموالت والمحالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم    -4

 مسئولٌة محدودة

 ش.ذ.م.م. ، شركة مساهمة  ؼرض الشركة  :  OmegaforContracting & Tradingأومٌجا للمماوالت والتجارة  -  43

 ــ المٌام بجمٌع االعمال المتعلمة والمرتبطة بمشروعات االستثمار العمارى والتجارة وٌشمل ذلن  1

البناء او  . شراء االراضى او المشاركة علٌها وتمسٌمها ومدها بالمرافك بؽرض الامة المنشا ت علٌها على اختالؾ انواعها بؽرض

 3البٌع او التاجٌر او االدارة والامة المرى السٌاحٌة 

 3المماوالت العامة   -2

بناء العمارات بمختلؾ مستوٌاتها وتملٌكها او تؤجٌرها من اسكان التصادى او متوسط او فاخر او تجارى او ادارى او صناعى   -3

3 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23133114وفً تارٌخ  5231   الامة الموالت والمحالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم -4

 شركة مساهمة

 التعاونٌه للتركٌبات واالعمال الهندسٌه ش.ذ.م.م ، شركة مساهمة  ؼرض الشركة  :  -  53

 ــ المٌام بجمٌع االعمال المتعلمة والمرتبطة بمشروعات االستثمار العمارى والتجارة وٌشمل ذلن  1

ضى او المشاركة علٌها وتمسٌمها ومدها بالمرافك بؽرض الامة المنشا ت علٌها على اختالؾ انواعها بؽرض البناء او . شراء االرا

 3البٌع او التاجٌر او االدارة والامة المرى السٌاحٌة 

 3المماوالت العامة   -2

توسط او فاخر او تجارى او ادارى او صناعى بناء العمارات بمختلؾ مستوٌاتها وتملٌكها او تؤجٌرها من اسكان التصادى او م  -3

3 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23133114وفً تارٌخ  5231الامة الموالت والمحالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم    -4

 شركة مساهمة

المصري ، شركة مساهمة  التعاونٌة للتركٌبات و االعمال الهندسٌة )ش.م.م (شركة مساهمة مإسسة وفماً ألحكام المانون  -  51

 ؼرض الشركة  : 

 ــ المٌام بجمٌع االعمال المتعلمة والمرتبطة بمشروعات االستثمار العمارى والتجارة وٌشمل ذلن  1
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. شراء االراضى او المشاركة علٌها وتمسٌمها ومدها بالمرافك بؽرض الامة المنشا ت علٌها على اختالؾ انواعها بؽرض البناء او 

 3لتاجٌر او االدارة والامة المرى السٌاحٌة البٌع او ا

 3المماوالت العامة   -2

بناء العمارات بمختلؾ مستوٌاتها وتملٌكها او تؤجٌرها من اسكان التصادى او متوسط او فاخر او تجارى او ادارى او صناعى   -3

3 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23133114وفً تارٌخ  5231الامة الموالت والمحالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم    -4

 شركة مساهمة

ش.ذ.م.م. ، ذات مسئولٌة محدودة  والمطاعم العامة  OmegaforContracting & Tradingأومٌجا للمماوالت والتجارة  -  52

صاالت الرٌاضٌة واأل ندٌة والسٌاحٌة الثابتة والسٌنمات وتشؽٌلها والفنادق والموتٌالت ولاعات المناسبات والكافترٌات والمماهى وال

 3الرٌاضٌة بكافة اشكالها والمستشفٌات واالسواق والجراجات والمدارس)فٌما الٌجاوز التعلٌم الثانوى(

تنفٌذ اعمال المماوالت المتكاملة والمماوالت المتخصصة فى كافة مجاالت االسكان والبناء والتشٌٌد والامة المنشؤت والمشروعات  -5

 3ضى وتمسٌمها وبناإها واستؽاللهاوشراء وبٌع االرا

تم تعدٌل النشاط , 23133114وفً تارٌخ  5231دراسة وتخطٌط وتنفٌذ المشروعات للشركات العاملة ،  سبك لٌدها برلم    -6

 وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

م العامة والسٌاحٌة الثابتة والسٌنمات التعاونٌه للتركٌبات واالعمال الهندسٌه ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  والمطاع -  53

وتشؽٌلها والفنادق والموتٌالت ولاعات المناسبات والكافترٌات والمماهى والصاالت الرٌاضٌة واأل ندٌة الرٌاضٌة بكافة اشكالها 

 3والمستشفٌات واالسواق والجراجات والمدارس)فٌما الٌجاوز التعلٌم الثانوى(

املة والمماوالت المتخصصة فى كافة مجاالت االسكان والبناء والتشٌٌد والامة المنشؤت والمشروعات تنفٌذ اعمال المماوالت المتك -5

 3وشراء وبٌع االراضى وتمسٌمها وبناإها واستؽاللها

تم تعدٌل النشاط , 23133114وفً تارٌخ  5231دراسة وتخطٌط وتنفٌذ المشروعات للشركات العاملة ،  سبك لٌدها برلم    -6

 ؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودةوصؾ الت

التعاونٌة للتركٌبات و االعمال الهندسٌة )ش.م.م (شركة مساهمة مإسسة وفماً ألحكام المانون المصري ، ذات مسئولٌة  -  54

ى محدودة  والمطاعم العامة والسٌاحٌة الثابتة والسٌنمات وتشؽٌلها والفنادق والموتٌالت ولاعات المناسبات والكافترٌات والمماه

 3والصاالت الرٌاضٌة واأل ندٌة الرٌاضٌة بكافة اشكالها والمستشفٌات واالسواق والجراجات والمدارس)فٌما الٌجاوز التعلٌم الثانوى(

تنفٌذ اعمال المماوالت المتكاملة والمماوالت المتخصصة فى كافة مجاالت االسكان والبناء والتشٌٌد والامة المنشؤت والمشروعات  -5

 3االراضى وتمسٌمها وبناإها واستؽاللهاوشراء وبٌع 

تم تعدٌل النشاط , 23133114وفً تارٌخ  5231دراسة وتخطٌط وتنفٌذ المشروعات للشركات العاملة ،  سبك لٌدها برلم    -6

 وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

ة مساهمة  والمطاعم العامة ش.ذ.م.م. ، شرك OmegaforContracting & Tradingأومٌجا للمماوالت والتجارة  -  55

والسٌاحٌة الثابتة والسٌنمات وتشؽٌلها والفنادق والموتٌالت ولاعات المناسبات والكافترٌات والمماهى والصاالت الرٌاضٌة واأل ندٌة 

 3الرٌاضٌة بكافة اشكالها والمستشفٌات واالسواق والجراجات والمدارس)فٌما الٌجاوز التعلٌم الثانوى(

ل المماوالت المتكاملة والمماوالت المتخصصة فى كافة مجاالت االسكان والبناء والتشٌٌد والامة المنشؤت والمشروعات تنفٌذ اعما -5

 3وشراء وبٌع االراضى وتمسٌمها وبناإها واستؽاللها

النشاط ,  تم تعدٌل23133114وفً تارٌخ  5231دراسة وتخطٌط وتنفٌذ المشروعات للشركات العاملة ،  سبك لٌدها برلم    -6

 وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 163 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

التعاونٌه للتركٌبات واالعمال الهندسٌه ش.ذ.م.م ، شركة مساهمة  والمطاعم العامة والسٌاحٌة الثابتة والسٌنمات وتشؽٌلها  -  56

اشكالها والمستشفٌات  والفنادق والموتٌالت ولاعات المناسبات والكافترٌات والمماهى والصاالت الرٌاضٌة واأل ندٌة الرٌاضٌة بكافة

 3واالسواق والجراجات والمدارس)فٌما الٌجاوز التعلٌم الثانوى(

تنفٌذ اعمال المماوالت المتكاملة والمماوالت المتخصصة فى كافة مجاالت االسكان والبناء والتشٌٌد والامة المنشؤت والمشروعات  -5

 3وشراء وبٌع االراضى وتمسٌمها وبناإها واستؽاللها

تم تعدٌل النشاط , 23133114وفً تارٌخ  5231ة وتخطٌط وتنفٌذ المشروعات للشركات العاملة ،  سبك لٌدها برلم   دراس -6

 وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

التعاونٌة للتركٌبات و االعمال الهندسٌة )ش.م.م (شركة مساهمة مإسسة وفماً ألحكام المانون المصري ، شركة مساهمة   -  51

مة والسٌاحٌة الثابتة والسٌنمات وتشؽٌلها والفنادق والموتٌالت ولاعات المناسبات والكافترٌات والمماهى والصاالت والمطاعم العا

 3الرٌاضٌة واأل ندٌة الرٌاضٌة بكافة اشكالها والمستشفٌات واالسواق والجراجات والمدارس)فٌما الٌجاوز التعلٌم الثانوى(

المماوالت المتخصصة فى كافة مجاالت االسكان والبناء والتشٌٌد والامة المنشؤت والمشروعات تنفٌذ اعمال المماوالت المتكاملة و -5

 3وشراء وبٌع االراضى وتمسٌمها وبناإها واستؽاللها

تم تعدٌل النشاط , 23133114وفً تارٌخ  5231دراسة وتخطٌط وتنفٌذ المشروعات للشركات العاملة ،  سبك لٌدها برلم    -6

 شركة مساهمة وصؾ التؤشٌر: 

ش.ذ.م.م. ، ذات مسئولٌة محدودة  اعماال شبٌه  OmegaforContracting & Tradingأومٌجا للمماوالت والتجارة  -  52

باعمالها او التى  لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها و 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة 23133114وفً تارٌخ  5231انون . ،  سبك لٌدها برلم   ذلن طبما الحكام الم

 محدودة

التعاونٌه للتركٌبات واالعمال الهندسٌه ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  اعماال شبٌه باعمالها او التى  لد تعاونها على تحمٌك  -  53

ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن طبما الحكام المانون . ،  سبك لٌدها ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة23133114وفً تارٌخ  5231برلم   

مانون المصري ، ذات مسئولٌة التعاونٌة للتركٌبات و االعمال الهندسٌة )ش.م.م (شركة مساهمة مإسسة وفماً ألحكام ال -  63

محدودة  اعماال شبٌه باعمالها او التى  لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ23133114وفً تارٌخ  5231تشترٌها او تلحمها بها و ذلن طبما الحكام المانون . ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

ش.ذ.م.م. ، شركة مساهمة  اعماال شبٌه باعمالها او  OmegaforContracting & Tradingأومٌجا للمماوالت والتجارة  -  61

التى  لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن طبما 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23133114وفً تارٌخ  5231الحكام المانون . ،  سبك لٌدها برلم   

التعاونٌه للتركٌبات واالعمال الهندسٌه ش.ذ.م.م ، شركة مساهمة  اعماال شبٌه باعمالها او التى  لد تعاونها على تحمٌك  -  62

لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن طبما الحكام المانون . ،  سبك لٌدها  ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23133114وفً تارٌخ  5231برلم   

ي ، شركة مساهمة  التعاونٌة للتركٌبات و االعمال الهندسٌة )ش.م.م (شركة مساهمة مإسسة وفماً ألحكام المانون المصر -  63

اعماال شبٌه باعمالها او التى  لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23133114وفً تارٌخ  5231تلحمها بها و ذلن طبما الحكام المانون . ،  سبك لٌدها برلم   

 اهمةشركة مس

ش.ذ.م.م. ، ذات مسئولٌة محدودة  فى كافة المجاالت  OmegaforContracting & Tradingأومٌجا للمماوالت والتجارة  -  64

 3العمارٌة وتمدٌم المشورة الفنٌة الالزمة لها 

 3الامة المراكز التجارٌة وادارتها واستؽاللها بالبٌع او االٌجار لحساب الشركة او الؽٌر  -1



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 164 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 3وبٌع جمٌع المعدات ووسائل النمل واستٌراد كافة المعدات واالجهزة ومستلزمات النشاط وذلن فى حدود ؼرض الشركةشراء  -2

 و ذلن دون االخالل باحكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة و بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة 

وفً تارٌخ  5231وجوه مع الشركات و ؼٌرها التى  تزاول ،  سبك لٌدها برلم   و ٌجوز للشركة ان تشترن بؤى وجه من ال

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة23133114

التعاونٌه للتركٌبات واالعمال الهندسٌه ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  فى كافة المجاالت العمارٌة وتمدٌم المشورة الفنٌة  -  65

 3زمة لها الال

 3الامة المراكز التجارٌة وادارتها واستؽاللها بالبٌع او االٌجار لحساب الشركة او الؽٌر  -1

 3شراء وبٌع جمٌع المعدات ووسائل النمل واستٌراد كافة المعدات واالجهزة ومستلزمات النشاط وذلن فى حدود ؼرض الشركة -2

 المرارات السارٌة و بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة و ذلن دون االخالل باحكام الموانٌن و اللوائح و 

وفً تارٌخ  5231و ٌجوز للشركة ان تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التى  تزاول ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة23133114

كٌبات و االعمال الهندسٌة )ش.م.م (شركة مساهمة مإسسة وفماً ألحكام المانون المصري ، ذات مسئولٌة التعاونٌة للتر -  66

 3محدودة  فى كافة المجاالت العمارٌة وتمدٌم المشورة الفنٌة الالزمة لها 

 3الامة المراكز التجارٌة وادارتها واستؽاللها بالبٌع او االٌجار لحساب الشركة او الؽٌر  -1

 3اء وبٌع جمٌع المعدات ووسائل النمل واستٌراد كافة المعدات واالجهزة ومستلزمات النشاط وذلن فى حدود ؼرض الشركةشر -2

 و ذلن دون االخالل باحكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة و بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة 

وفً تارٌخ  5231الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التى  تزاول ،  سبك لٌدها برلم    و ٌجوز للشركة ان تشترن بؤى وجه من

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة23133114

ش.ذ.م.م. ، شركة مساهمة  فى كافة المجاالت العمارٌة  OmegaforContracting & Tradingأومٌجا للمماوالت والتجارة  -  61

 3ورة الفنٌة الالزمة لها وتمدٌم المش

 3الامة المراكز التجارٌة وادارتها واستؽاللها بالبٌع او االٌجار لحساب الشركة او الؽٌر  -1

 3شراء وبٌع جمٌع المعدات ووسائل النمل واستٌراد كافة المعدات واالجهزة ومستلزمات النشاط وذلن فى حدود ؼرض الشركة -2

 ٌن و اللوائح و المرارات السارٌة و بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة و ذلن دون االخالل باحكام الموان

وفً تارٌخ  5231و ٌجوز للشركة ان تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التى  تزاول ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23133114

نٌه للتركٌبات واالعمال الهندسٌه ش.ذ.م.م ، شركة مساهمة  فى كافة المجاالت العمارٌة وتمدٌم المشورة الفنٌة الالزمة التعاو -  62

 3لها 

 3الامة المراكز التجارٌة وادارتها واستؽاللها بالبٌع او االٌجار لحساب الشركة او الؽٌر  -1

 3ة المعدات واالجهزة ومستلزمات النشاط وذلن فى حدود ؼرض الشركةشراء وبٌع جمٌع المعدات ووسائل النمل واستٌراد كاف -2

 و ذلن دون االخالل باحكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة و بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة 

وفً تارٌخ  5231لٌدها برلم   و ٌجوز للشركة ان تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التى  تزاول ،  سبك 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23133114



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 165 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

التعاونٌة للتركٌبات و االعمال الهندسٌة )ش.م.م (شركة مساهمة مإسسة وفماً ألحكام المانون المصري ، شركة مساهمة  فى  -  63

 3كافة المجاالت العمارٌة وتمدٌم المشورة الفنٌة الالزمة لها 

 3الامة المراكز التجارٌة وادارتها واستؽاللها بالبٌع او االٌجار لحساب الشركة او الؽٌر  -1

 3شراء وبٌع جمٌع المعدات ووسائل النمل واستٌراد كافة المعدات واالجهزة ومستلزمات النشاط وذلن فى حدود ؼرض الشركة -2

 لسارٌة و بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة و ذلن دون االخالل باحكام الموانٌن و اللوائح و المرارات ا

وفً تارٌخ  5231و ٌجوز للشركة ان تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التى  تزاول ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23133114

لى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  استصالح واستزراع االراضى البور او الصحراوٌة انترناشٌونال الند صفوت معوض مشر -  13

 -واحداهما :

 ) أ ( استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع .  

ح ) ب ( استزراع األراضً المستصلحة ، وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن ان تكون االراضى مخصصة الؼراض االستصال

 واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الؽمر .

 . 2332لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23133114وفً تارٌخ  165334مع مراعاة  احكام الموانٌن واللوائح ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

انترناشٌونال الند صفوت معوض مشرلى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص  -  11

توصٌة تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23133114وفً تارٌخ  165334الالزمة لمباشرة نشاطها . ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

 شركة الفإاد للمماوالت المعمارٌة الحدٌثة -  12

      Al-Fouad for Modern Architectural Construction Company (FMAC) 

 ، شركة مساهمة  ؼرض الشركة هو :  3شركة مساهمة مإسسة وفما الحكام المانون المصرى 

ثمارالعمارى وبمشروعات البناء واالسكان والسٌاحة والتنمٌة العمرانٌة المٌام بجمٌع االعمال المتعلمة والمرتبطة باالست 1-  

 -والمشروعات الصناعٌة ولتحمٌك هذا الؽرض للشركة المٌام بما ٌلى :

أ ( شراء االراضى وتمسٌمها ومدها بالمرافك بؽرض الامة المنشات علٌها على اختالؾ انواعها بؽرض البناء او البٌع او التاجٌر  

 3ا وكافة اعمال البنٌة االساسٌة لالراضى او ادارته

وفً  3236ب ( بناء العمارات بمختلؾ انواعها ومستوٌاتها وادارتها وتملكها وتملٌن الوحدات او تاجٌرها ،  سبك لٌدها برلم      

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23133115تارٌخ 

 Egyptian and Emirates Group for Modernوالت المعمارٌة الحدٌثة المجموعة المصرٌة االماراتٌة للمما -  13

Contractors Co   : ش.م.م ، شركة مساهمة  ؼرض الشركة هو 

المٌام بجمٌع االعمال المتعلمة والمرتبطة باالستثمارالعمارى وبمشروعات البناء واالسكان والسٌاحة والتنمٌة العمرانٌة  1-  

 -حمٌك هذا الؽرض للشركة المٌام بما ٌلى :والمشروعات الصناعٌة ولت

أ ( شراء االراضى وتمسٌمها ومدها بالمرافك بؽرض الامة المنشات علٌها على اختالؾ انواعها بؽرض البناء او البٌع او التاجٌر  

 3او ادارتها وكافة اعمال البنٌة االساسٌة لالراضى 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 166 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً  3236دارتها وتملكها وتملٌن الوحدات او تاجٌرها ،  سبك لٌدها برلم   ب ( بناء العمارات بمختلؾ انواعها ومستوٌاتها وا   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23133115تارٌخ 

 شركة الفإاد للمماوالت المعمارٌة الحدٌثة -  14

      Al-Fouad for Modern Architectural Construction Company (FMAC) 

، شركة مساهمة  واالسكان   التجارى واالدارى بما فى ذلن المستشفٌات  3سسة وفما الحكام المانون المصرى شركة مساهمة مإ

 والمدارس ) فٌما ال ٌجاوز التعلٌم الثانوى ( والمبانى الترفٌهٌة واالسواق والجراجات

 3او الؽٌر ج( تملٌن وتاجٌر وادارة المجتمعات العمرانٌة وصٌانة المبانى التى تمٌمها الشركة 

 3د( انشاء المدن السكنٌة والصٌفٌة والمرى السٌاحٌة واالشتران فى انشائها 

 3عموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة والتجارة العامة  - 2        

 3عموم التورٌدات  - 3

تم تعدٌل 23133115وفً تارٌخ  3236   المٌام بجمٌع اعمال المماةالت العمومٌة المتكاملة والمتخصصة ،  سبك لٌدها برلم - 4

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

 Egyptian and Emirates Group for Modernالمجموعة المصرٌة االماراتٌة للمماوالت المعمارٌة الحدٌثة  -  15

Contractors Co  ت والمدارس ) فٌما ال ٌجاوز ش.م.م ، شركة مساهمة  واالسكان   التجارى واالدارى بما فى ذلن المستشفٌا

 التعلٌم الثانوى ( والمبانى الترفٌهٌة واالسواق والجراجات

 3ج( تملٌن وتاجٌر وادارة المجتمعات العمرانٌة وصٌانة المبانى التى تمٌمها الشركة او الؽٌر 

 3د( انشاء المدن السكنٌة والصٌفٌة والمرى السٌاحٌة واالشتران فى انشائها 

 3وم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة والتجارة العامة عم - 2        

 3عموم التورٌدات  - 3

تم تعدٌل 23133115وفً تارٌخ  3236المٌام بجمٌع اعمال المماةالت العمومٌة المتكاملة والمتخصصة ،  سبك لٌدها برلم    - 4

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

 ت المعمارٌة الحدٌثةشركة الفإاد للمماوال -  16

      Al-Fouad for Modern Architectural Construction Company (FMAC) 

 3، شركة مساهمة  وتمدٌم االستشارات الهندسٌة  3شركة مساهمة مإسسة وفما الحكام المانون المصرى 

 3المٌام باعمال رصؾ الطرق  - 5  

 3لل من الؾ فدان استصالح واستزراع االراضى فى حدود ا - 6       

 3الدعاٌة واالعالن   - 1        

 تجارة السٌارات وتاجٌرها للؽٌر  -  2     

 الامة وانشاء وادارة المنشات الفندلٌة والسٌاحٌة والمنتجعات السٌاحٌة والمطاعم والكافتٌرٌات  -1

 3راخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار الت    



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 161 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , 23133115وفً تارٌخ  3236وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

 Egyptian and Emirates Group for Modernالمجموعة المصرٌة االماراتٌة للمماوالت المعمارٌة الحدٌثة  -  11

Contractors Co   3ش.م.م ، شركة مساهمة  وتمدٌم االستشارات الهندسٌة 

 3المٌام باعمال رصؾ الطرق  - 5  

 3استصالح واستزراع االراضى فى حدود الل من الؾ فدان  - 6       

 3الدعاٌة واالعالن   - 1        

 تجارة السٌارات وتاجٌرها للؽٌر  -  2     

 ة وانشاء وادارة المنشات الفندلٌة والسٌاحٌة والمنتجعات السٌاحٌة والمطاعم والكافتٌرٌات الام -1

 3مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة     

تم تعدٌل النشاط , 23133115وفً تارٌخ  3236برلم   وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه ،  سبك لٌدها 

 وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

 شركة الفإاد للمماوالت المعمارٌة الحدٌثة -  12

      Al-Fouad for Modern Architectural Construction Company (FMAC) 

جوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهه ، شركة مساهمة  من الو 3شركة مساهمة مإسسة وفما الحكام المانون المصرى 

باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج ، كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او 

تم تعدٌل النشاط , 23133115خ وفً تارٌ 3236،  سبك لٌدها برلم    3تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة 

 وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

 Egyptian and Emirates Group for Modernالمجموعة المصرٌة االماراتٌة للمماوالت المعمارٌة الحدٌثة  -  13

Contractors Co   التى لد ش.م.م ، شركة مساهمة  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهه باعمالها او

تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج ، كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23133115وفً تارٌخ  3236،  سبك لٌدها برلم    3طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة 

 شركة مساهمة

 الماسه للتوكٌالت المالحٌه و الخدمات البحرٌه و التورٌد )ش.م.م( ، شركة مساهمة  ؼرض الشركة هو  -  23

 التوكٌالت المالحٌة  "

 ادارة وتشؽٌل السفن واعمال الصٌانة المتنملة للسفن والوحدات البحرٌة وتخرٌدها والوساطة فى بٌعها واستئجارها "

 التخلٌص الجمركى  "

 تموٌن السفن "

 اٌجار واستئجار المخازن واستؽالل مخازن التبرٌد والتجمٌد والتعبئة والتؽلٌؾ "

 تخزٌن وبٌع االجهزة الكهربائٌة وااللكترونٌة واجهزة الكمبٌوتر ولطع ؼٌارها المتعلمة بعملٌات الحفر البترولى "

 الشحن والتفرٌػ "

 تمدٌم الخدمات اللوجٌستٌة "



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 162 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 بٌع وشراء السفن وتاجٌر السفن "

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23133116وفً تارٌخ  11213الامة ،  سبك لٌدها برلم    "

الماسه للتوكٌالت المالحٌه و الخدمات البحرٌه و التورٌد )ش.م.م( ، شركة مساهمة  وتشؽٌل المخازن والمستودعات عدا  -  21

 مخازن الكٌماوٌات الخطرة

 ل الحاوٌاتعد وحصر البضائع وتداو "

 تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ "

االشؽال البحرٌة وتشمل فن وتركٌب وتثبٌت الحاوٌات على السفن وصٌانة واصالح السفن خارج االحواض الجافة  "

 والعائمة

 الشحن البحرى والجوى للبضائع "

ونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بمناسبة زٌادة راس المال تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المان "

تم تعدٌل النشاط , 23133116وفً تارٌخ  11213واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

تورٌد )ش.م.م( ، شركة مساهمة  النشطة الشركات العاملة فى مجال الماسه للتوكٌالت المالحٌه و الخدمات البحرٌه و ال -  22

 من لانون سوق راس المال والئحته التنفٌذٌة (21االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

 المماوالت العامة. "

 االستٌراد والتصدٌرو التوكٌالت التجارٌة "

فى شان مجال المستوردٌن ةتنظٌم اعمال الوكالة 1322لسنة 121ون رلم والمان1322لسنة 123تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

التجارٌة وال ئنشئ تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من 

تم تعدٌل النشاط , 23133116وفً تارٌخ  11213الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

 الماسه للتوكٌالت المالحٌه و الخدمات البحرٌه و التورٌد )ش.م.م( ، شركة مساهمة  لهذا الؽرض -  23

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العامة  "

 ات والمنشات السٌاحٌةالامة وتشؽٌل المطاعم الثابتة والكافترٌ "

المٌام باعمال المرالبة والتفتٌش على مختلؾ انواع البضائع من حٌث الصفه والصنؾ ومطابمة الشروط المتعالد علٌها  "

 وسحب العٌنات واجراء التحالٌل ومرالبة الوزن

 ا وعملٌات التسلٌم والتسلم حصر العدد وتحدٌد مدى نظافة عنابر البواخر ولٌاس ؼاطسها وتحدٌد الكمٌات المشحونة علٌه "

تم تعدٌل النشاط , 23133116وفً تارٌخ  11213الامة وتشؽٌل مارٌنا الٌخوت ومالعب الجولؾ ،  سبك لٌدها برلم    "

 وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

النشطة المكملة لها الماسه للتوكٌالت المالحٌه و الخدمات البحرٌه و التورٌد )ش.م.م( ، شركة مساهمة  ومراكز الؽوص وا -  24

 او المرتبطة بها 

 مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة

 التورٌدات البحرٌة  "



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 163 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

بٌهة بؤعمالها أو وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال ش 

التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23133116وفً تارٌخ  11213طبماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة. ،  سبك لٌدها برلم   

 كة مساهمةشر

 المصرٌة االوروبٌة لالستٌراد وتجارة االحذٌة ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو : تجارة االحذٌة . -  25

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة .. وٌجوز 

رن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول أعماال شبٌهه بؤعمالها أو التى لد للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشت

تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فى الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات 23133116وفً تارٌخ  1323 ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة . ،  سبك لٌدها برلم  

 مسئولٌة محدودة

المصرٌة االوروبٌة لتجارة االحذٌة بالجملة شركة ذات مسئولٌة محدودة . ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو :  -  26

 تجارة االحذٌة .

شرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة .. وٌجوز مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وب

للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول أعماال شبٌهه بؤعمالها أو التى لد 

أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فى الهٌئات السالفة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات 23133116وفً تارٌخ  1323ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة . ،  سبك لٌدها برلم   

 مسئولٌة محدودة

 االخوة العرب لتمسٌم االراضى والمماوالت ش.م.م ، شركة مساهمة  ؼرض الشركة هو  -  21

 شؽٌل مصنع النتاج البالطالامة وت -1

 المماوالت العمومٌة بكافة انواعها وتورٌد مواد البناء بكافة انواعها وانشاء ورصؾ الطرق  -2

شراء االراضً اوالمشاركة علٌها وتمسٌمها ومدها بالمرافك بؽرض الامة المنشات علٌها باختالؾ انواعها بؽرض البناء  -3

 التسوٌك او البٌع او التاجٌر او االدارة او 

 انشاء محطات وشبكات المٌاه والصرؾ الصحً وشبكات الؽاز والولود  -4

 عموم االستٌراد والتصدٌر  -5

وفً تارٌخ  5514اعمال النمل المرتبطة باؼراض الشركة فٌما عدا النمل الجوي والنهري ،  سبك لٌدها برلم    -6

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23133111

 االخوة العرب لتمسٌم االراضى والمماوالت ش.م.م ، شركة مساهمة  والسٌاحً  -  22

 اعمال النمل البري  فٌما عدا النمل الجوي والنهري والسٌاحً  -1

 الامة وتشؽٌل ثالجة لتبرٌد الخضروات والفاكهة. -2

 -الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ ، وتشمل: -3

a) مات المتعلمة باالستكشاؾ البترولً الخد 

b)  صٌانة ابار البترول وتنشٌطها 

c)  صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة 

d)  حفر ابار المٌاه واالبار ؼٌر العمٌمة الالزمة الؼراض البترول 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 113 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

e)  االعمال المدنٌة المكملة العمال الحفر والصٌانة 

f)  معالجة االسطح من الترسبات 

g) تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23133111وفً تارٌخ  5514عمال ،  سبك لٌدها برلم   اال 

 االخوة العرب لتمسٌم االراضى والمماوالت ش.م.م ، شركة مساهمة  المتعلمة بانزال مواسٌر التؽلٌؾ وانابٌب االنتاج  -  23

ادة تؽٌٌره او اعداده للتوزٌع او مد شبكات الؽاز من مولع االنتاج الً الامة وادارة محطات استمبال الؽاز الطبٌعً او اع -13

 موالع االستخدام من مدن ولري ومناطك تنمٌة بواسطة النالالت المتخصصة او االنابٌب والٌشمل ذلن نمل البترول 

 االنشطة المرتبطة بالمالحات الطبٌعٌة او الصناعٌة او الملح الصخري   -11

ومع مراعاة احكام  2332لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة  2331لسنة 353ئٌس مجلس الوزراء رلم مع مراعاة لرار ر

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23133111وفً تارٌخ  5514الموانٌن ،  سبك لٌدها برلم   

والمرارات السارٌة وبشرط استصدار  االخوة العرب لتمسٌم االراضى والمماوالت ش.م.م ، شركة مساهمة  واللوائح -  33

التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة . وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحةاو تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة او التً لد تعاونها علً تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ، كما ٌجوز لها ان تندمج فً 

وفً تارٌخ  5514ٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبك الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة. ،  سبك لٌدها برلم   اله

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23133111

مة  ؼرض ش.م.م( ، شركة مساه SUPER CARE PHARMACEUTICAL INDUSTRIESسوبر كٌر للصناعات الدوائٌة  -  31

 الشركة هو :

 إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األدوٌة والمستحضرات البشرٌة والبٌطرٌة . ومستحضرات التجمٌل  -

 و المكمالت الؽذائٌة والمستحضرات الطبٌة والمطهرات وإضافات األعالؾ والمخصبات الزراعٌة والمبٌدات الحشرٌة .

 سارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات ال

وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول أعماالً شبٌهة بؤعمالها أو التى 

 ط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمةتم تعدٌل النشا23133121وفً تارٌخ  11231لد تعاونها على تحمٌك ،  سبك لٌدها برلم   

ش.م.م( ، شركة مساهمة  ؼرضها  SUPER CARE PHARMACEUTICAL INDUSTRIESسوبر كٌر للصناعات الدوائٌة  -  32

فى مصر أو فى الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فى الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون والئحته 

 ٌة التنفٌذ

ثانٌا : فوضت الجمعٌه العامه ؼٌر العادٌة األستاذ / أحمد إبراهٌم الدسولى فى إعتماد محضر الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة من الهٌئة 

العامة لإلستثمار والمناطك الحرة وعمد التعدٌل وتوثٌك العمد بالشهر العمارى والتؤشٌر فى السجل التجارى. ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23133121تارٌخ  وفً 11231

 م( ، شركة مساهمة  ؼرض الشركة:3م3شركه شرٌدٌر اٌجبت لالضاءه ومستلزمات المدن )ش -  33

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانوناً. -1

الحدائك والمالعب والصاالت الرٌاضٌة والمصانع واألنفاق تجارة كافة أنواع كشافات اإلنارة العامة للشوارع والمٌادٌن و -2

 والكباري وكافة ما ٌتعلك بالمستلزمات الكهربائٌة )لوحات توزٌع الكهرباء وأعمدة اإلنارة بكافة انواعها(.

  

 هذه األنشطة.وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة للممارسة 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم 23133122وفً تارٌخ  31535وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

لزمات المدن دمج شركه شرٌدٌر للمعدات الكهربائٌه ومستلزمات المدن ش.م.م فً شركه شرٌدٌر اٌجٌبت لالضاءه ومست -  34

 م( ، شركة مساهمة  ؼرض الشركة:3م3)ش

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانوناً. -1

تجارة كافة أنواع كشافات اإلنارة العامة للشوارع والمٌادٌن والحدائك والمالعب والصاالت الرٌاضٌة والمصانع واألنفاق  -2

 ائٌة )لوحات توزٌع الكهرباء وأعمدة اإلنارة بكافة انواعها(.والكباري وكافة ما ٌتعلك بالمستلزمات الكهرب

  

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة للممارسة هذه األنشطة.

تم 23133122وفً تارٌخ  31535وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

 21لسنة  153شرٌدر اٌجٌبت لإلضاءة ومستلزمات المدن. )ش.م.م( شركة مساهمة وفماً ألحكام المانون المصري رلم  -  35

 والئحتة التنفٌذٌة ، شركة مساهمة  ؼرض الشركة:

 ح به لانوناً.التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسمو -1

تجارة كافة أنواع كشافات اإلنارة العامة للشوارع والمٌادٌن والحدائك والمالعب والصاالت الرٌاضٌة والمصانع واألنفاق  -2

 والكباري وكافة ما ٌتعلك بالمستلزمات الكهربائٌة )لوحات توزٌع الكهرباء وأعمدة اإلنارة بكافة انواعها(.

  

 موانٌن واللوائح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة للممارسة هذه األنشطة.وذلن دون اإلخالل بؤحكام ال

تم 23133122وفً تارٌخ  31535وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

م( ، شركة مساهمة  التً تزاول أعماالً شبٌهة بؤعمالها أو التً لد 3م3ت لالضاءه ومستلزمات المدن )ششركه شرٌدٌر اٌجب -  36

تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23133122وفً تارٌخ  31535المانون. ،  سبك لٌدها برلم   

دمج شركه شرٌدٌر للمعدات الكهربائٌه ومستلزمات المدن ش.م.م فً شركه شرٌدٌر اٌجٌبت لالضاءه ومستلزمات المدن  -  31

ر أو فً الخارج، م( ، شركة مساهمة  التً تزاول أعماالً شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مص3م3)ش

وفً تارٌخ  31535كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون. ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23133122

 21لسنة  153كام المانون المصري رلم شرٌدر اٌجٌبت لإلضاءة ومستلزمات المدن. )ش.م.م( شركة مساهمة وفماً ألح -  32

والئحتة التنفٌذٌة ، شركة مساهمة  التً تزاول أعماالً شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً 

وفً تارٌخ  31535 الخارج، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون. ،  سبك لٌدها برلم  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23133122

كونترول  ٌونٌون اٌجٌبت ال . ال . سى ، ذات مسئولٌة محدودة  المٌام بكافة اعمال الفحص والمعاٌنة للبضائع وكذا كافة  -  33

شراؾ على نظام ادارة المخازن المٌاام بعملٌات التبخٌر  االعمال المتعلمة بالفحص واللوجٌستٌة  تمدٌر االضرار الناجمة عن التلؾ اال

. اصدار شهادات الجودةالمٌام بعملٌات الفحص والمعاٌرة لجمٌع العملٌات البحرٌة والبرٌة واللوجٌستٌة الخاصة بالتفتٌش على 

خارج موانى الجمهورٌة , مع مراعاة الؽازات الطبٌعٌة والصناعٌة وخام البترول والمواد البترولٌة الجاهزة وتامة الصنع فى داخل و

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23133122وفً تارٌخ  3131احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 ذات مسئولٌة محدودة
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 112 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الالزمة لممارسة هذه كونترول  ٌونٌون اٌجٌبت ال . ال . سى ، ذات مسئولٌة محدودة  بشرط استصدار التراخٌص  -  133

االنشطة وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة 

باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك اؼراضها فى مصر او فى الخارج كم ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او التى تشترٌها 

تم تعدٌل النشاط , 23133122وفً تارٌخ  3131مها بها وذلن طبما ألحكام المانون او ألئحته التنفٌذٌة ،  سبك لٌدها برلم   او تلح

 وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

زراع ـ استصالح واست1اثمار جرٌن للتنمٌة الزراعٌة والحٌوانٌة ش .ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو :   -  131

 األراضً البور أو الصحراوٌة ومنها: 

 )أ( استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع.  

 )ب( استزراع األراضً المستصلحة.  

فدان وٌشترط فً الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع ,  23333وذلن كله فً حدود الل من  

 وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى اإلستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر.

، ولرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة ،  سبك لٌدها  2331لسنة  353فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة23133122وفً تارٌخ  13122برلم   

، وكذا مناطك شبه  2332لسنة  356اثمار جرٌن للتنمٌة الزراعٌة والحٌوانٌة ش .ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  رلم  -  132

 جزٌرة سٌناء وحالٌب وشالتٌن .

ع لتصنٌع الامة وتشؽٌل مصن -3ـ تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات ، سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم .2 

 وتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة  

وفً  13122وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها وفما ألحكام المانون . ،  سبك لٌدها برلم    

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة23133122تارٌخ 

  -شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة  ؼرض الشركه هو:،  FRاؾ ار للمماوالت العمومٌة  -  133

 * االستثمار العماري.

* الامه وتشؽٌل واداره المطاعم والكافترٌات الثابته لتمدٌم جمٌع انواع المشروبات )عدا الكحولٌات (وتمدٌم جمٌع انواع المـؤكوالت 

 والتٌن اواي.

 * انشاء واداره وتشؽٌل المراكز التجارٌه.

 ت العامه.* المماوال

 * الامه وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن.

 * استصالح وتجهٌز االراضً بالمرافك االساسٌه التً تجعلها لابله لالستزراع.

استزراع االراضً المستصلحهوٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن ان تكون االراضً مخصصه الؼراض االستصالح واالستزراع, ،  سبك 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة23133122تارٌخ وفً  13221لٌدها برلم   

، شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة  وان تستخدم طرق الري الحدٌثه ولٌس الري  FRاؾ ار للمماوالت العمومٌة  -  134

ومراعاه لرار رئٌس  2331لسنه  353م بالؽمر فى حدود الؾ فدان.فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رل

 .2332لسنه  356الجمهورٌه رلم 

 * التجاره العامه والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا والتورٌدات العمومٌه.

 * عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.

 *الامه وتشؽٌل محطه لفرز وتدرٌج وتشمٌع وتعبئه وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌه.

ؽٌل الثالجات والمحطات الخاصه بحفظ الحاصالت الزراعٌه والمنتجات الصناعٌه والمواد الؽذائٌه ،  سبك لٌدها برلم   * الامه وتش

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة23133122وفً تارٌخ  13221



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 113 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 سئولٌة  وتبرٌدها او تجمٌدها .، شركة شخص واحد محدودة الم FRاؾ ار للمماوالت العمومٌة  -  135

 * الامه المزارع السمكٌه.

 * تربٌه جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السالالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم.

 * تربٌه جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان النتاج سالالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم.

 امه وتشؽٌل مراكز خدمه وصٌانه السٌارات.* ال

 وذلن دون االخالل باحكام الموانٌن والوائح والمرارات السارٌه وبشرط استصدار التراخٌص الالزمه لممارسه هذه االنشطه.

تم تعدٌل 23133122وفً تارٌخ  13221وٌجوز للشركه ان تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات ،  سبك لٌدها برلم    

 لنشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة شخص واحد محدودة المسئولٌةا

، شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة  وؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌه باعمالها او التً  FRاؾ ار للمماوالت العمومٌة  -  136

او ان تتحول الً شركه من  لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فً شركه اخرى  او معها

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23133122وفً تارٌخ  13221طبٌعه اخرى وذلن كله طبما الحكام المانون. ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة

  -ض الشركة  :شركة المجموعة الدولٌة للخدمات اللوجٌستٌة ش.م.م ، شركة تابعة مصرٌة مساهمة  ؼر -  131

 ـ المٌام بؤعمال المرالبة والفحص والتفتٌش على مختلؾ أنواع البضائع والسلع.1 

 ـ سحب العٌنات من البضائع المختلفة لتحلٌلها.2 

 ـ المٌام بؤعمال العد والحصر للبضائع الصادرة أو المفرؼة من السفن.3 

 ـ اعمال نظافة عنابر السفن والحاوٌات.4 

 ٌات الحاوٌات وتحدٌد حالة السفن. ـ معاٌنة تالف5 

 ـ فحص ومعاٌنة البضائع وتمدٌر األضرار. 6 

 ـ أعمال شحن وتفرٌػ ونمل البضائع برا وبحرا.1 

 ـ أعمال الوكالة المالحٌة للسفن )وال ٌشمل ذلن خدمات نمل السائحٌن(.2 

 التؤشٌر:  شركة تابعة مصرٌة مساهمة تم تعدٌل النشاط , وصؾ23133124وفً تارٌخ  13113ـ ،  سبك لٌدها برلم   3 

شركة المجموعة الدولٌة للخدمات اللوجٌستٌة ش.م.م ، شركة تابعة مصرٌة مساهمة  لٌاس ؼاطس السفن وتحدٌد الحموالت  -  132

 الصادرة والواردة. 

 ـ المٌام باعمال التخزٌن واٌجار مخازن التبرٌد والتجمٌد والمستودعات. 13 

  

  

  

وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع ، واستزراع األراضً المستصلحة وذلن كله فً  ـ استصالح11 

، ولرار رئٌس جمهورٌة  2331لسنة  353فدان فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  23333حدود الل من 

 ه جزٌرة سٌناء وحالٌب وشالتٌن .، وكذا مناطك شب 2332لسنة  356مصر العربٌة رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة 23133124وفً تارٌخ  13113ـ عموم التجارة والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   12 

 تابعة مصرٌة مساهمة

ٌالت التجارٌة فى شركة المجموعة الدولٌة للخدمات اللوجٌستٌة ش.م.م ، شركة تابعة مصرٌة مساهمة  والتورٌدات والتوك -  133

 حدود المسموح به لانونا.

تمدٌم الخدمات  -15تملن وادارة واستئجار وادارة وتشؽٌل االسفن اٌا كانت انواعها وحمولتها  -14التخلٌص الجمركى  - 13

ارج الموانى تملن واستجار وادارة وتشؽٌل الساحات التخزٌنٌة داخل وخ -16اللوجستٌة من الشحن والتفرٌػ والتوكٌالت المالحٌة 

 -12النمل الدولى للبضائع -اعمال الؽسٌل والتشحٌم والصٌانة المتنملة واالصالح والتنظٌؾ للحاوٌات دون انشاء مراكز صٌانة  -11

تم تعدٌل النشاط 23133124وفً تارٌخ  13113اعمال التخزٌن واستؽالل المخازن والمستودعات الجمركٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 :  شركة تابعة مصرٌة مساهمة, وصؾ التؤشٌر



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 114 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

اعمال التخزٌن واستؽالل  -12شركة المجموعة الدولٌة للخدمات اللوجٌستٌة ش.م.م ، شركة تابعة مصرٌة مساهمة   -  113

بٌع وشراء واٌجار  -22تحمٌل وتفرٌػ السفن -21تموٌن السفن  -23تداول الحاوٌات   -13المخازن والمستودعات لجمركٌة 

لمٌام بجمٌع االعمال باالشؽال البحرٌة وتشمل : *فن وتثبٌت الحاوٌات على السفن * تمدٌم اللنشات الماطرة والصنادل ا -23الحاوٌات 

 -24والمواعٌن *تعتٌك وتحمٌل وتستٌؾ البضائع بالساحات وعلى وسائل النمل البرٌة المختلة * اعمال الدهان والمراشنة للسؾ 

وفً  13113وسٌط تجارى  مع التزام الشركة بؤحكام المانون رلم ،  سبك لٌدها برلم    -25الامة وتشؽٌل واستؽالل الصوامع 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تابعة مصرٌة مساهمة23133124تارٌخ 

 فى شؤن تنظٌم 1322لسنة  3 12شركة المجموعة الدولٌة للخدمات اللوجٌستٌة ش.م.م ، شركة تابعة مصرٌة مساهمة   -  111

وال ٌنشىء تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول  2316لسنه  233الوكالة التجارٌة ولرار وزٌر النمل رلم 

 على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل بؤحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض.

ات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ،  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرار 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تابعة مصرٌة مساهمة23133124وفً تارٌخ  13113سبك لٌدها برلم   

 منطمة حرة (   -خالد دمحم الهادى تّراب وشرٌكٌة وسمتها التجارٌة ) كارلٌن  -  112

 كة توصٌة بسٌطة بنظام المناطك الحرة العامة باالسكندرٌة . ، توصٌة بسٌطة  نشاط الشركة هو :شر   

 -) أ ( تخزٌن وبٌع األصناؾ اآلتى بٌانها  كوكٌل تجارى لها :

 األوناش بؤنواعها وماكٌنات فرش األسفلت والهراسات وملحماتها ولطع -الجرارات-اآلالت والمعدات الثمٌلة )الكسارات  -1

 ؼٌارها الجدٌدة (.

 ماكٌنات الدٌزل بؤنواعها بما فٌها مولد الكهرباء ولطع ؼٌارها الجدٌدة . -2

 الجدٌد من األتوبٌسات ولطع ؼٌارها ، الالزمة لهٌئة النمل العام بالماهرة واألسكندرٌة . -3

وفً  144211،  سبك لٌدها برلم    الجدٌد من وسائل النمل الثمٌل ذات المواصفات الخاصة مع السماح للشركة بالتعامل -4

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23133125تارٌخ 

 دمحم الهادى تراب وشركاه ، توصٌة بسٌطة  نشاط الشركة هو : -منطمة حرة  -شركة كارلٌن  -  113

 -) أ ( تخزٌن وبٌع األصناؾ اآلتى بٌانها  كوكٌل تجارى لها :

األوناش بؤنواعها وماكٌنات فرش األسفلت والهراسات وملحماتها ولطع  -الجرارات-الثمٌلة )الكسارات اآلالت والمعدات  -1

 ؼٌارها الجدٌدة (.

 ماكٌنات الدٌزل بؤنواعها بما فٌها مولد الكهرباء ولطع ؼٌارها الجدٌدة . -2

 األسكندرٌة .الجدٌد من األتوبٌسات ولطع ؼٌارها ، الالزمة لهٌئة النمل العام بالماهرة و -3

وفً  144211الجدٌد من وسائل النمل الثمٌل ذات المواصفات الخاصة مع السماح للشركة بالتعامل ،  سبك لٌدها برلم    -4

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23133125تارٌخ 

 (  منطمة حرة  -خالد دمحم الهادى تّراب وشرٌكٌة وسمتها التجارٌة ) كارلٌن  -  114

شركة توصٌة بسٌطة بنظام المناطك الحرة العامة باالسكندرٌة . ، توصٌة بسٌطة  مع الشركات والجهات المعفاه العاملة فى    

مجاالت البحث واالستكشافات والتنمٌب تحت مظلة وزارة البترول والشركات العاملة خارج جمهورٌة مصر العربٌة ومشروعات 

% من حجم تعامالتها السنوٌة فى السوق المحلى مع الجهات والشركات ؼٌر 23ة بالتعامل بنسبة المناطك الحرة مع السماح للشرك

 المعفاه العاملة تحت مظلة وزارة البترول .

 الزٌوت المعدنٌة الالزمة للتشؽٌل والصٌانة لعلب التروس )جٌربوكس( ماركة الٌسون . -5

 المالكى .تخزٌن وبٌع الجدٌد من لطع ؼٌار السٌارات النمل و -6



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 115 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23133125وفً تارٌخ  144211تخزٌن ،  سبك لٌدها برلم    -1

دمحم الهادى تراب وشركاه ، توصٌة بسٌطة  مع الشركات والجهات المعفاه العاملة فى مجاالت  -منطمة حرة  -شركة كارلٌن  -  115

مظلة وزارة البترول والشركات العاملة خارج جمهورٌة مصر العربٌة ومشروعات المناطك  البحث واالستكشافات والتنمٌب تحت

% من حجم تعامالتها السنوٌة فى السوق المحلى مع الجهات والشركات ؼٌر المعفاه 23الحرة مع السماح للشركة بالتعامل بنسبة 

 العاملة تحت مظلة وزارة البترول .

 شؽٌل والصٌانة لعلب التروس )جٌربوكس( ماركة الٌسون .الزٌوت المعدنٌة الالزمة للت -5

 تخزٌن وبٌع الجدٌد من لطع ؼٌار السٌارات النمل والمالكى . -6

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23133125وفً تارٌخ  144211تخزٌن ،  سبك لٌدها برلم    -1

 منطمة حرة (   -جارٌة ) كارلٌن خالد دمحم الهادى تّراب وشرٌكٌة وسمتها الت -  116

شركة توصٌة بسٌطة بنظام المناطك الحرة العامة باالسكندرٌة . ، توصٌة بسٌطة  وبٌع الجدٌد من نظم الرى الحدٌثة بكافة انواعها    

 الرى بالرش ولطع ؼٌارها ومستلزمات تشؽٌلها . -) المحورى البٌفوت 

 وذلن مع مراعاة ما ٌلى :

بتخزٌن وتشوٌن األتوبٌسات ووسائل النمل الثمٌل داخل حدود مخزن الشركة بالمنطمة الحرة دون إشؽال أى ألتزام الشركة  -

 أماكن أخرى خارجٌة .

 أن تكون الشركة وكٌال لشركات األنتاج العالمٌة لألتوبٌسات .  -

 عدم مزاولة نشاط الوكالة منفردا.  -

وفً  144211اللامة وتشؽٌل المستشفٌات والمراكز الطبٌة ،  سبك لٌدها برلم   ) ب ( تخزٌن وبٌع الجدٌد من التجهٌزات الالزمة 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23133125تارٌخ 

دمحم الهادى تراب وشركاه ، توصٌة بسٌطة  وبٌع الجدٌد من نظم الرى الحدٌثة بكافة انواعها )  -منطمة حرة  -شركة كارلٌن  -  111

 الرى بالرش ولطع ؼٌارها ومستلزمات تشؽٌلها . -ى البٌفوت المحور

 وذلن مع مراعاة ما ٌلى :

ألتزام الشركة بتخزٌن وتشوٌن األتوبٌسات ووسائل النمل الثمٌل داخل حدود مخزن الشركة بالمنطمة الحرة دون إشؽال أى  -

 أماكن أخرى خارجٌة .

 ة لألتوبٌسات .أن تكون الشركة وكٌال لشركات األنتاج العالمٌ  -

 عدم مزاولة نشاط الوكالة منفردا.  -

وفً  144211) ب ( تخزٌن وبٌع الجدٌد من التجهٌزات الالزمة اللامة وتشؽٌل المستشفٌات والمراكز الطبٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23133125تارٌخ 

 منطمة حرة (   -شرٌكٌة وسمتها التجارٌة ) كارلٌن خالد دمحم الهادى تّراب و -  112

شركة توصٌة بسٌطة بنظام المناطك الحرة العامة باالسكندرٌة . ، توصٌة بسٌطة  من المعدات واالالت واألجهزة ولطع ؼٌارها    

 والمستلزمات الطبٌة والمفروشات الطبٌة 

 واصول التخزٌن السلٌم وفما لطبٌعة  وؼٌر الطبٌة الالزمة لها ، وكذا مراعاة اشتراطات        

 السلع .        



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 116 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ) ج ( التورٌد المباشر من المورد الخارجى الى العمٌل الخارجى )خارج البالد( مباشرة وذلن 

 دون إضافة لمرارمزاولة النشاط ووفما للضوابط الصادربها لرار مجلس إدارة الهٌئة رلم         

 ن .فى هذا الشؤ 3/123-2311        

 إشتراطات الدفاع المدنى والحرٌك . -

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23133125وفً تارٌخ  144211مزاولة ،  سبك لٌدها برلم    -

دمحم الهادى تراب وشركاه ، توصٌة بسٌطة  من المعدات واالالت واألجهزة ولطع ؼٌارها  -منطمة حرة  -شركة كارلٌن  -  113

 زمات الطبٌة والمفروشات الطبٌة والمستل

 وؼٌر الطبٌة الالزمة لها ، وكذا مراعاة اشتراطات واصول التخزٌن السلٌم وفما لطبٌعة         

 السلع .        

 ) ج ( التورٌد المباشر من المورد الخارجى الى العمٌل الخارجى )خارج البالد( مباشرة وذلن 

 اط ووفما للضوابط الصادربها لرار مجلس إدارة الهٌئة رلم دون إضافة لمرارمزاولة النش        

 فى هذا الشؤن . 3/123-2311        

 إشتراطات الدفاع المدنى والحرٌك . -

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23133125وفً تارٌخ  144211مزاولة ،  سبك لٌدها برلم    -

 منطمة حرة (   -كٌة وسمتها التجارٌة ) كارلٌن خالد دمحم الهادى تّراب وشرٌ -  123

 شركة توصٌة بسٌطة بنظام المناطك الحرة العامة باالسكندرٌة . ، توصٌة بسٌطة  نشاط التخزٌن داخل مخزن مؽطى .   

 ) د (  االصالح والصٌانة لالالت والمعدات الثمٌلة وماكٌنات الدٌزل ، على أن تكون عملٌات 

 %  1ج نطاق المنطمة ولدى العمالء باعتبارة خدمة ما بعد البٌع ، وربط رسم الصٌانة خار        

تم 23133125وفً تارٌخ  144211على إجمالى األٌرادات التى ٌحممها المشروع عن نشاط الصٌانة . ،  سبك لٌدها برلم           

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

 دمحم الهادى تراب وشركاه ، توصٌة بسٌطة  نشاط التخزٌن داخل مخزن مؽطى . -ة منطمة حر -شركة كارلٌن  -  121

 ) د (  االصالح والصٌانة لالالت والمعدات الثمٌلة وماكٌنات الدٌزل ، على أن تكون عملٌات 

 %  1الصٌانة خارج نطاق المنطمة ولدى العمالء باعتبارة خدمة ما بعد البٌع ، وربط رسم         

تم 23133125وفً تارٌخ  144211على إجمالى األٌرادات التى ٌحممها المشروع عن نشاط الصٌانة . ،  سبك لٌدها برلم           

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

ترٌها ش.م.م ، شركة مساهمة  ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تش  BRAND OPTICALبراند للبصرٌات   -  122

تم تعدٌل النشاط , 23133122وفً تارٌخ  13332أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة . ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

طبٌة تجارة وتوزٌع وبٌع جمٌع انواع النظارات ال -1ش.م.م ، شركة مساهمة    BRAND OPTICALبراند للبصرٌات   -  123

 والشمسٌة والعدسات الالصمة والطبٌة والشنابر بكافة انواعها.

عموم التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة وعموم التجارة -3الامة وتشؽٌل مركز االعداد وتجهٌز العدسات والشنابر ) البصرٌات (  -2 

 والتوزٌع فى كل ماهو مسمو ح به لانونا .



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التورٌدات العمومٌه . -4 

 ارة وتشؽٌل محالت لبٌع النظارات الامة واد -5 

فً  1322لسنة  121فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة والمانون رلم 1322لسنة  123تلتزم الشركة بؤحكام  المانون رلم 3 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23133122وفً تارٌخ  13332شؤن ،  سبك لٌدها برلم   

ش.م.م ، شركة مساهمة  سجل المستوردٌن والٌنشى تؤسٌس الشركة أى حك فى   BRAND OPTICALٌات  براند للبصر -  124

مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما الٌخل بؤح كام الموانٌن 

 المنظمة لهذا الؽرض .    

 المرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح و 

وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو  

تم تعدٌل 23133122وفً تارٌخ  13332التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

 كن مور لصناعة المنظفات ومستحضرات التجمٌل ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو -  125

 -الامه و تشؽٌل مصنع لتصنٌع المنظفات الصناعٌة والمنزلٌة و مسنحضرات التجمٌل -

 لخدمه نشاط الشركةتصنٌع المنتجات البالستٌكٌه  -

مع مراعاه احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة و بشرط استصدار التراخٌص اللالزمه لممارسه هذه االنشطه و ٌجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحه او تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهه بؤعمالها او تعاونها على 

وفً  12122رضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السابمة او تشترٌها ،  سبك لٌدها برلم   تحمٌك ؼ

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة23133122تارٌخ 

و ذلن وفما لالحكتم المانون و كن مور لصناعة المنظفات ومستحضرات التجمٌل ، ذات مسئولٌة محدودة  او تلحمها بها  -  126

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة23133122وفً تارٌخ  12122الئحته التنفٌذٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 عاصم عبد العزٌز فهٌم مرشد وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  حده -  121

 1322لسنه 121ام المانون رلم االلتزام باستٌفاء شروط المٌد بسجل المستوردٌن وفما الحك-

 1315لسنه  112االلتزام باستٌفاء شروط المٌد بسجل المصدرٌن وفما الحكام المانون رلم -

احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وبشرط استصدار التراخٌص الالزمه لممارسه هذه االنشطه ،  سبك لٌدها برلم   -

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل 23133122وفً تارٌخ  1431

استصالح واستزراع االراضً البور -1عاصم عبد العزٌز فهٌم مرشد وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  ؼرض الشركة :   -  122

 والصحراوٌه او احداهما:

 )ا( استصالح وتجهٌز االراضً بالمرافك االساسٌه التً تجعلها لابله لالستزراع

 ستصلحه وذلن كله فٌما الٌزٌد عن الؾ فدان)ب(استزراع االراضً الم

وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن ان تكون االراضً مخصصه الؼراض االستصالح واالستزراع وان تستخد م طرق الري الحدٌثه ولٌس 

من  12وفما الحكام الماده 2331لسنه 353الري بطرٌك الؽمر "فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس مجلس الوزراء رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة 23133122وفً تارٌخ  1431ولرار ،  سبك لٌدها برلم   2335لسنه 34المانون رلم 

 بسٌطة

وكذا مناطك شبه جزٌره  2332لسنه 356عاصم عبد العزٌز فهٌم مرشد وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  رئٌس الجمهورٌه رلم  -  123

 سٌناء وحالٌب وشالتٌن "

 م االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانوناعمو-2



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 112 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

(الامه وتشؽٌل الثالجات والمحطات الخاصه للحفظ الحاصالت الزراعٌه  والمنتجات الصناعٌه  والمواد الؽذائٌه وتبرٌدها 3)

 وتجمٌدها

 (الامه وتشؽٌل محطه لفرز وتبرٌد وتعبئه وتؽلٌؾ وتشمٌع الحاصالت الزراعٌه4)

 تماوي والحاصالت الزراعٌه (عموم التجاره لل5)

وفً  1431افراد حسابات مالٌه مستمله ومنفصله ومركز مالً خاص لكل نشاط علً ،  سبك لٌدها برلم   -وذلن مع مراعاه ماٌلً :

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23133122تارٌخ 

 ولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو :الفٌحاء للتصدٌر والخدمات المالحٌة ش.ذ.م.م ، ذات مسئ -  133

 عموم التصدٌر .  -1

 عموم التجارة والتوزٌع .  -2

 تصنٌع و تعبئه وتؽلٌؾ النسكافٌه والكابتشٌنو  و الكاكاو  والشاي واالعشاب الطبٌعٌه بكافه انواعها  -3

 تصنٌع وتعبئة وتؽلٌؾ العصائر بكافه انواعها . -4

  2332لسنه  356، ولرار رئٌس الجمهورٌه رلم  2331لسنه  353م مع مراعاه لرار رئٌس مجلس الوزراء رل

مع مراعاه احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمه لممارسه هذه االنشطه وٌجوز للشركه 

نشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات تم تعدٌل ال23133123وفً تارٌخ  5564ان  تكون لها مصلحه او تشترن ،  سبك لٌدها برلم   

 مسئولٌة محدودة

 الفٌحاء للصناعات الؽذائٌة ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو : -  131

 عموم التصدٌر .  -1

 عموم التجارة والتوزٌع .  -2

 تصنٌع و تعبئه وتؽلٌؾ النسكافٌه والكابتشٌنو  و الكاكاو  والشاي واالعشاب الطبٌعٌه بكافه انواعها  -3

 تصنٌع وتعبئة وتؽلٌؾ العصائر بكافه انواعها . -4

  2332لسنه  356، ولرار رئٌس الجمهورٌه رلم  2331لسنه  353مع مراعاه لرار رئٌس مجلس الوزراء رلم 

مع مراعاه احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمه لممارسه هذه االنشطه وٌجوز للشركه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات 23133123وفً تارٌخ  5564ان  تكون لها مصلحه او تشترن ،  سبك لٌدها برلم   

 مسئولٌة محدودة

الفٌحاء للتصدٌر والخدمات المالحٌة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها  التً  -  132

مالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك ؼرضها فً مصر او الخارج .  كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات تزاول اعمال شبٌهة بؤع

وفً تارٌخ  5564السالفه او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌه . ،  سبك لٌدها برلم   

 ٌة محدودةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئول23133123

الفٌحاء للصناعات الؽذائٌة ، ذات مسئولٌة محدودة  بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها  التً تزاول اعمال شبٌهة  -  133

بؤعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك ؼرضها فً مصر او الخارج .  كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفه او تشترٌها او 

تم تعدٌل النشاط , 23133123وفً تارٌخ  5564ذلن طبما ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌه . ،  سبك لٌدها برلم   تلحمها بها و

 وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

تجمٌع وتركٌب سٌور وصالت خطوط االنتاج المختلفةووحدات التخزٌن -1اٌجى رول لخطوط االنتاج ، شركة مساهمة   -  134

 حساب الؽٌروالمناولة ل



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 113 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 االستٌراد والتصدٌر-2

 تصنٌع سٌور ناللة روالت وحصٌرة-3

 التخلٌص الجمركً-4

 تصنٌع خطوط انتاج ماكٌنات ؼزل ونسٌج-5

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌةوبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة

شترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول اعمال شبٌهه  باعمالها او وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23133123وفً تارٌخ  3311التً تعاونها علً تحمٌك ؼرضها فً مصر او ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  شركة مساهمة

ج كما ٌجوز لهاان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها اٌجى رول لخطوط االنتاج ، شركة مساهمة  فً الخار -  135

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23133123وفً تارٌخ  3311وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة مساهمة

تصنٌع وتورٌد المواد الكٌماوٌة و المنظفات الصناعٌة ومواد كلٌن واى انترناشٌونال ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة   -  136

 معالجة المٌاه . 

 عموم االستٌراد و التصدٌر .

 التوكٌالت التجارٌة . 

 تمدٌم الخدمات الفنٌة فً مجال معالجات المٌاه . -

أبراج التبرٌد  -العكسً الؽالٌات التناضح  -المبدالت الحرارٌة  -المكثفات   -صٌانة كافة المعدات الخاصة بمعالجة المٌاه : -

 وؼٌرها . -

ضخ  -األسمنت  -السوائل العازلة بعد الحفر  -سوائل الحفر ) الطفلة (    -تمدٌم الخدمات الفنٌة فً مجال البترول :  -

, وصؾ  تم تعدٌل النشاط23133133وفً تارٌخ  13114كافة عملٌات المعالجات الكٌمٌائٌة ،  سبك لٌدها برلم    -األحماض 

 التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

 تنظٌؾ صهارٌج البترول. -كلٌن واى انترناشٌونال ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  المختلفة ألنشطة البترول المتعددة  -  131

 تمدٌم الخدمات الفنٌة والمعالجات البٌئٌة الكٌمٌائٌة والمٌكانٌكٌة الالزمة لمحطات الصرؾ . -

 محطات الصرؾ .تصنٌع وتصمٌم  -

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23133133وفً تارٌخ  13114تصنٌع كافة منتجات الفٌبر جالس . ،  سبك لٌدها برلم    -

 التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

 برٌمو فودز ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو :  -  132

 -االنتاج الحٌوانى والداجنى والسمكى وٌشمل :-1

 ٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت أو االلبان أو التسمٌن أو اللحوم .)أ(تربٌة جم

 )ب( تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السالالت أو التفرٌخ أو انتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم .

 )ج(الامة المزارع السمكٌة وكذا صٌد االسمان .

 زراع االراضى البور والصحراوٌة أو أحداهما :استصالح و است-2



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 123 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ  6341)أ( استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة23133133

 لٌة محدودة  ؼرض الشركة هو : مزارع الحاتى اكسبرٌس ش.ذ.م.م ، ذات مسئو -  133

 -االنتاج الحٌوانى والداجنى والسمكى وٌشمل :-1

 )أ(تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت أو االلبان أو التسمٌن أو اللحوم .

 ٌض أو التسمٌن أو اللحوم .)ب( تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السالالت أو التفرٌخ أو انتاج الب

 )ج(الامة المزارع السمكٌة وكذا صٌد االسمان .

 استصالح و استزراع االراضى البور والصحراوٌة أو أحداهما :-2

وفً تارٌخ  6341)أ( استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع ،  سبك لٌدها برلم   

 شاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودةتم تعدٌل الن23133133

 برٌمو فودز ، ذات مسئولٌة محدودة  . -  143

 فدان .1333)ب( استزراع االراضى المستصلحة . وذلن كله فى حدود ألل من 

وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن ان تكون االراضى مخصصة الؼراض االستصالح و االستزراع ، وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة 

من 12وفماً الحكام المادة2331لسنة353ٌس الرى بطرٌك الؽمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس مجلس الوزراء رلم ول

 وكذا مناطك شبه جزٌرة سٌناء وحالٌب وشالتٌن. 2335لسنة34المانون 

وفً تارٌخ  6341سبك لٌدها برلم   وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها وفماً الحكام المانون ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة23133133

 مزارع الحاتى اكسبرٌس ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  . -  141

 فدان .1333)ب( استزراع االراضى المستصلحة . وذلن كله فى حدود ألل من 

ضى مخصصة الؼراض االستصالح و االستزراع ، وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن ان تكون االرا

من 12وفماً الحكام المادة2331لسنة353ولٌس الرى بطرٌك الؽمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس مجلس الوزراء رلم 

 وكذا مناطك شبه جزٌرة سٌناء وحالٌب وشالتٌن. 2335لسنة34المانون 

وفً تارٌخ  6341حصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها وفماً الحكام المانون ،  سبك لٌدها برلم   وعلى الشركة ال

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة23133133

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 121 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ  5231ش.ذ.م.م. ، سبك لٌدها برلم    OmegaforContracting & Tradingأومٌجا للمماوالت والتجارة  -  1

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: شركة مساهمة23133114

تم تعدٌل الكٌان المانونى  23133114وفً تارٌخ  5231سٌه ش.ذ.م.م ، سبك لٌدها برلم   التعاونٌه للتركٌبات واالعمال الهند -  2

 , وصؾ التؤشٌر: شركة مساهمة

التعاونٌة للتركٌبات و االعمال الهندسٌة )ش.م.م (شركة مساهمة مإسسة وفماً ألحكام المانون المصري ، سبك لٌدها برلم    -  3

 الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: شركة مساهمةتم تعدٌل 23133114وفً تارٌخ  5231

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: مجدى مصطفى ابراهٌم  5632شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23133131،  فى تارٌخ :   -  1

 عرفه وشركاه

الى: مجدى مصطفى ابراهٌم  5632توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23133131رٌخ : ،  فى تا  -  2

 عرفه وشركاه

الى: النجارللصناعات  13212شركة مساهمة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23133132،  فى تارٌخ :   -  3

 NAJJAR WOOD INDUSTRIES                                         الخشبٌة المتطوره                 

الى: سٌجما  12263ذات مسئولٌة محدودة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23133133،  فى تارٌخ :   -  4

 ) ش.ذ.م.م( SIGMA Cosmeticsلمستحضرات التجمٌل 

الى: شركة هافال  1433همة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة مسا  23133134،  فى تارٌخ :   -  5

 منطمة حرة شركة مساهمة مصرٌة -لالستثمارات الصناعٌة و المالبس الجاهزة 

الى: احمد عارؾ دمحم  11532شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23133132،  فى تارٌخ :   -  6

 ٌكهمبرون وشر

الى: بلدر ٌوناٌتد للتجارة  1635شركة مساهمة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23133133،  فى تارٌخ :   -  1

 شركه مساهمة BUilder unitedوالمماوالت 

فى اٌهاب سعد الى: مصط 3336توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23133113،  فى تارٌخ :   -  2

 شركة توصٌة بسٌطة وسمتها التجارٌة مالفا -وشرٌكه 

الى: اٌمن دمحم المهدى دمحم  13166شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23133111،  فى تارٌخ :   -  3

 طه ٌوسؾ و شركاه ) شركة تضامن (

الى: شركة صحة الرجل  13311التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة مساهمة  تم   23133111،  فى تارٌخ :   -  13

 دار الذكورة -للخدمات الطبٌة 

  Man Health Care Company Dar Elzokora     (M.H.C.C) 

 شركة مساهمة مصرٌة وفما الحكام المانون المصرى

الى: التعاونٌة  5231عدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم ذات مسئولٌة محدودة  تم التؤشٌر بت  23133114،  فى تارٌخ :   -  11

 للتركٌبات و االعمال الهندسٌة )ش.م.م (شركة مساهمة مإسسة وفماً ألحكام المانون المصري



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 122 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الى: التعاونٌة للتركٌبات و  5231شركة مساهمة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23133114،  فى تارٌخ :   -  12

 ل الهندسٌة )ش.م.م (شركة مساهمة مإسسة وفماً ألحكام المانون المصرياالعما

الى: عبد الرحمن بن صالح  1644شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23133115،  فى تارٌخ :   -  13

 بن إبراهٌم الزوٌدى وشرٌكته ) شركة تضامن(.

الى: المصرٌة  1323مسئولٌة محدودة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم ذات   23133116،  فى تارٌخ :   -  14

 االوروبٌة لتجارة االحذٌة بالجملة شركة ذات مسئولٌة محدودة .

الى: شرٌدر اٌجٌبت  31535شركة مساهمة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23133122،  فى تارٌخ :   -  15

 والئحتة التنفٌذٌة 21لسنة  153تلزمات المدن. )ش.م.م( شركة مساهمة وفماً ألحكام المانون المصري رلم لإلضاءة ومس

الى: لٌموندو  6312ذات مسئولٌة محدودة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23133124،  فى تارٌخ :   -  16

 Lemondo for restaurants and Cafesالفرنسٌة للمطاعم والكافٌهات 

الى: لٌموندو  6312ذات مسئولٌة محدودة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23133124،  فى تارٌخ :   -  11

 ش ذ م م Lemondo for restaurants and Cafesالفرنسٌة للمطاعم والكافٌهات 

الى: خالد دمحم الهادى  144211اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل   23133125،  فى تارٌخ :   -  12

 منطمة حرة (   -تّراب وشرٌكٌة وسمتها التجارٌة ) كارلٌن 

 شركة توصٌة بسٌطة بنظام المناطك الحرة العامة باالسكندرٌة .   

الى: الملعة  11323برلم  ذات مسئولٌة محدودة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة  23133133،  فى تارٌخ :   -  13

 Green Castle for Exportالخضراء للتصدٌر ش ذ م م 

الى: عرب الكترٌن  13136ذات مسئولٌة محدودة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23133133،  فى تارٌخ :   -  23

 ش.ذ.م-جروب 

الى: دمحم اسامه دمحم جالل  11132تعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر ب  23133133،  فى تارٌخ :   -  21

 دمحم وشركاه   )شركة توصٌة بسٌطة(

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 1121برلم       23133131حسن دمحم حسن على مندور  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  1

 1121برلم       23133131دمحم سعٌد دمحم سلٌمان الجمٌل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  2

 1121برلم       23133131دمحم حسن على مندور  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  3

 1121برلم       23133131:  مروان دمحم حسن مندور  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ -  4

حسن دمحم حسن على مندور  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل السٌد / دمحم حسن علً مندور و السٌد / حسن دمحم حسن  -  5

دمحم علً مندور و السٌد / مروان دمحم حسن مندور الشركة فً عاللتها مع الؽٌر مجتمعٌن او منفردٌن اما بخصوص السٌد / دمحم سعٌد 

سلٌمان الجمٌل فٌلزم ان ٌكون مجتمعا مع اي من المدٌرٌن االخرٌن، و لهم فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل 

باسمها و اجراء كافة العمود الداخلة ضمن ؼرض الشركة و علً االخص تعٌٌن و ولؾ و عزل وكالء و مستخدمً الشركة و تحدٌد 

 1121برلم       23133131افاتهم و لبض و دفع كافة ، تارٌخ : مرتباتهم و اجورهم و مك



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 123 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دمحم سعٌد دمحم سلٌمان الجمٌل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل السٌد / دمحم حسن علً مندور و السٌد / حسن دمحم حسن  -  6

منفردٌن اما بخصوص السٌد / دمحم سعٌد دمحم  علً مندور و السٌد / مروان دمحم حسن مندور الشركة فً عاللتها مع الؽٌر مجتمعٌن او

سلٌمان الجمٌل فٌلزم ان ٌكون مجتمعا مع اي من المدٌرٌن االخرٌن، و لهم فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل 

الشركة و تحدٌد باسمها و اجراء كافة العمود الداخلة ضمن ؼرض الشركة و علً االخص تعٌٌن و ولؾ و عزل وكالء و مستخدمً 

 1121برلم       23133131مرتباتهم و اجورهم و مكافاتهم و لبض و دفع كافة ، تارٌخ : 

دمحم حسن على مندور  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل السٌد / دمحم حسن علً مندور و السٌد / حسن دمحم حسن علً  -  1

عاللتها مع الؽٌر مجتمعٌن او منفردٌن اما بخصوص السٌد / دمحم سعٌد دمحم مندور و السٌد / مروان دمحم حسن مندور الشركة فً 

سلٌمان الجمٌل فٌلزم ان ٌكون مجتمعا مع اي من المدٌرٌن االخرٌن، و لهم فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل 

ولؾ و عزل وكالء و مستخدمً الشركة و تحدٌد  باسمها و اجراء كافة العمود الداخلة ضمن ؼرض الشركة و علً االخص تعٌٌن و

 1121برلم       23133131مرتباتهم و اجورهم و مكافاتهم و لبض و دفع كافة ، تارٌخ : 

مروان دمحم حسن مندور  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل السٌد / دمحم حسن علً مندور و السٌد / حسن دمحم حسن علً  -  2

وان دمحم حسن مندور الشركة فً عاللتها مع الؽٌر مجتمعٌن او منفردٌن اما بخصوص السٌد / دمحم سعٌد دمحم مندور و السٌد / مر

سلٌمان الجمٌل فٌلزم ان ٌكون مجتمعا مع اي من المدٌرٌن االخرٌن، و لهم فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل 

رض الشركة و علً االخص تعٌٌن و ولؾ و عزل وكالء و مستخدمً الشركة و تحدٌد باسمها و اجراء كافة العمود الداخلة ضمن ؼ

 1121برلم       23133131مرتباتهم و اجورهم و مكافاتهم و لبض و دفع كافة ، تارٌخ : 

ر الحكومٌة و حسن دمحم حسن على مندور  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  المبالػ و التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌ -  3

تولٌع و تحوٌل و بٌع كافة السندات االذنٌة التجارٌة و ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات الً تتعلك بمعامالت الشركة 

بالنمد او باالجل و التولٌع امام الشهر العماري علً كافة العمود بما فٌها عمود االٌجار و البٌع، و الحك فً لبض و استالم المبالػ 

لمستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة او بشٌكات و لهم حك شراء و بٌع جمٌع المواد و المهمات و البضائع و المنموالت ووسائل النمل ا

 1121برلم       23133131و السٌارات و التعامل مع البنون ، تارٌخ : 

و التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة  دمحم سعٌد دمحم سلٌمان الجمٌل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  المبالػ -  13

و تولٌع و تحوٌل و بٌع كافة السندات االذنٌة التجارٌة و ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات الً تتعلك بمعامالت الشركة 

البٌع، و الحك فً لبض و استالم المبالػ بالنمد او باالجل و التولٌع امام الشهر العماري علً كافة العمود بما فٌها عمود االٌجار و 

المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة او بشٌكات و لهم حك شراء و بٌع جمٌع المواد و المهمات و البضائع و المنموالت ووسائل النمل 

 1121برلم       23133131و السٌارات و التعامل مع البنون ، تارٌخ : 

لٌة محدودة  مدٌر عام  المبالػ و التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و دمحم حسن على مندور  ذات مسئو -  11

تولٌع و تحوٌل و بٌع كافة السندات االذنٌة التجارٌة و ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات الً تتعلك بمعامالت الشركة 

عمود بما فٌها عمود االٌجار و البٌع، و الحك فً لبض و استالم المبالػ بالنمد او باالجل و التولٌع امام الشهر العماري علً كافة ال

المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة او بشٌكات و لهم حك شراء و بٌع جمٌع المواد و المهمات و البضائع و المنموالت ووسائل النمل 

 1121برلم       23133131و السٌارات و التعامل مع البنون ، تارٌخ : 

مروان دمحم حسن مندور  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  المبالػ و التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و  -  12

تولٌع و تحوٌل و بٌع كافة السندات االذنٌة التجارٌة و ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات الً تتعلك بمعامالت الشركة 

امام الشهر العماري علً كافة العمود بما فٌها عمود االٌجار و البٌع، و الحك فً لبض و استالم المبالػ  بالنمد او باالجل و التولٌع

المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة او بشٌكات و لهم حك شراء و بٌع جمٌع المواد و المهمات و البضائع و المنموالت ووسائل النمل 

 1121برلم       23133131: و السٌارات و التعامل مع البنون ، تارٌخ 

حسن دمحم حسن على مندور  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  و المصارؾ و الهٌئات المالٌة باي نوع من المعامالت المالٌة  -  13

 كالسحب و االٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و االفراج عن راسمال الشركة و الرهن و

ؾ فً اي اصل من اصول من اصول الشركة و ال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة اال اذا ولعه المدٌرون مشفوعا االلتراض و التصر

 1121برلم       23133131بالصفة التً ٌتعاملوا بها و لهم ان ٌفوضوا او ٌوكلوا الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ودة  مدٌر عام  و المصارؾ و الهٌئات المالٌة باي نوع من المعامالت المالٌة دمحم سعٌد دمحم سلٌمان الجمٌل  ذات مسئولٌة محد -  14

 كالسحب و االٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و االفراج عن راسمال الشركة و الرهن و
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 124 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ا ولعه المدٌرون مشفوعا االلتراض و التصرؾ فً اي اصل من اصول من اصول الشركة و ال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة اال اذ

 1121برلم       23133131بالصفة التً ٌتعاملوا بها و لهم ان ٌفوضوا او ٌوكلوا الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم حسن على مندور  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  و المصارؾ و الهٌئات المالٌة باي نوع من المعامالت المالٌة  -  15

 االٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و االفراج عن راسمال الشركة و الرهن وكالسحب و 

االلتراض و التصرؾ فً اي اصل من اصول من اصول الشركة و ال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة اال اذا ولعه المدٌرون مشفوعا 

 1121برلم       23133131ً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : بالصفة التً ٌتعاملوا بها و لهم ان ٌفوضوا او ٌوكلوا الؽٌر ف

مروان دمحم حسن مندور  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  و المصارؾ و الهٌئات المالٌة باي نوع من المعامالت المالٌة  -  16

 الرهن و كالسحب و االٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و االفراج عن راسمال الشركة و

االلتراض و التصرؾ فً اي اصل من اصول من اصول الشركة و ال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة اال اذا ولعه المدٌرون مشفوعا 

 1121برلم       23133131بالصفة التً ٌتعاملوا بها و لهم ان ٌفوضوا او ٌوكلوا الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

برلم       23133131اته  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشإن المالٌة واألدارٌة ، تارٌخ : اٌهاب سلٌمان احمد شح -  11

121 

مسعد عبد العظٌم حجازى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  للشإن المالٌة واألدارٌة ، تارٌخ :  -  12

 121برلم       23133131

    23133131ة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشإن المالٌة واألدارٌة ، تارٌخ : ٌحٌى عبد الحفٌظ على اسماعٌل  شرك -  13

 121برلم   

عالء الدٌن دمحم عزت سالمان  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  للشإن المالٌة واألدارٌة ، تارٌخ :  -  23

 121برلم       23133131

برلم       23133131ة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشإن المالٌة واألدارٌة ، تارٌخ : محمود فاروق راؼب عبد الاله  شرك -  21

121 

برلم       23133131دمحم عبدالحمٌد حسن علً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشإن المالٌة واألدارٌة ، تارٌخ :  -  22

121 

برلم       23133131دارة  للشإن المالٌة واألدارٌة ، تارٌخ : احمد عمر عبد العزٌز سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ا -  23

121 

برلم       23133131دمحم محمود علً احمد النحاس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشإن المالٌة واألدارٌة ، تارٌخ :  -  24

121 

 ٌختص كل من :---اٌهاب سلٌمان احمد شحاته  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون الفنٌة -  25

 السٌد / مسعد عبد العظٌم حجازى المرعاوى رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب للشئون الفنٌة  ) مجتمعٌن (  "

 والسٌد / عالء الدٌن دمحم عزت سالمان      نائب رئٌس  مجلس االدارة و العضو المنتدب للشئون المالٌة و االدارٌة

 ات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال العام وحك تمثٌل الشركة أمام كافة الجه

الخاص واعتماد لرارات خاصة بالتعٌٌن أو الفصل والصادرة من االدارات المعنٌة باالضافه الى اعتماد تحوٌل مرتبات العاملٌن ، 

 121برلم       23133131تارٌخ : 

 ٌختص كل من :---مجلس ادارة وعضو منتدب  للشئون الفنٌة مسعد عبد العظٌم حجازى  شركة مساهمة  رئٌس -  26

 السٌد / مسعد عبد العظٌم حجازى المرعاوى رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب للشئون الفنٌة  ) مجتمعٌن (  "
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 125 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 دارٌةوالسٌد / عالء الدٌن دمحم عزت سالمان      نائب رئٌس  مجلس االدارة و العضو المنتدب للشئون المالٌة و اال

 حك تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال العام و

الخاص واعتماد لرارات خاصة بالتعٌٌن أو الفصل والصادرة من االدارات المعنٌة باالضافه الى اعتماد تحوٌل مرتبات العاملٌن ، 

 121برلم       23133131تارٌخ : 

 ٌختص كل من :---ى عبد الحفٌظ على اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون الفنٌةٌحٌ -  21

 السٌد / مسعد عبد العظٌم حجازى المرعاوى رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب للشئون الفنٌة  ) مجتمعٌن (  "

 عضو المنتدب للشئون المالٌة و االدارٌةوالسٌد / عالء الدٌن دمحم عزت سالمان      نائب رئٌس  مجلس االدارة و ال

 حك تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال العام و

الخاص واعتماد لرارات خاصة بالتعٌٌن أو الفصل والصادرة من االدارات المعنٌة باالضافه الى اعتماد تحوٌل مرتبات العاملٌن ، 

 121برلم       23133131تارٌخ : 

 ٌختص كل من :---عالء الدٌن دمحم عزت سالمان  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  للشئون الفنٌة -  22

 السٌد / مسعد عبد العظٌم حجازى المرعاوى رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب للشئون الفنٌة  ) مجتمعٌن (  "

  عزت سالمان      نائب رئٌس  مجلس االدارة و العضو المنتدب للشئون المالٌة و االدارٌةوالسٌد / عالء الدٌن دمحم

 حك تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال العام و

ه الى اعتماد تحوٌل مرتبات العاملٌن ، الخاص واعتماد لرارات خاصة بالتعٌٌن أو الفصل والصادرة من االدارات المعنٌة باالضاف

 121برلم       23133131تارٌخ : 

 ٌختص كل من :---محمود فاروق راؼب عبد الاله  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون الفنٌة -  23

 عٌن ( السٌد / مسعد عبد العظٌم حجازى المرعاوى رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب للشئون الفنٌة  ) مجتم "

 والسٌد / عالء الدٌن دمحم عزت سالمان      نائب رئٌس  مجلس االدارة و العضو المنتدب للشئون المالٌة و االدارٌة

 حك تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال العام و

رة من االدارات المعنٌة باالضافه الى اعتماد تحوٌل مرتبات العاملٌن ، الخاص واعتماد لرارات خاصة بالتعٌٌن أو الفصل والصاد

 121برلم       23133131تارٌخ : 

 ٌختص كل من :---دمحم عبدالحمٌد حسن علً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون الفنٌة -  33

 نتدب للشئون الفنٌة  ) مجتمعٌن ( السٌد / مسعد عبد العظٌم حجازى المرعاوى رئٌس مجلس االدارة و العضو الم "

 والسٌد / عالء الدٌن دمحم عزت سالمان      نائب رئٌس  مجلس االدارة و العضو المنتدب للشئون المالٌة و االدارٌة

 حك تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال العام و

ة بالتعٌٌن أو الفصل والصادرة من االدارات المعنٌة باالضافه الى اعتماد تحوٌل مرتبات العاملٌن ، الخاص واعتماد لرارات خاص

 121برلم       23133131تارٌخ : 

 ٌختص كل من :---احمد عمر عبد العزٌز سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون الفنٌة -  31

 رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب للشئون الفنٌة  ) مجتمعٌن (  السٌد / مسعد عبد العظٌم حجازى المرعاوى "
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 126 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 والسٌد / عالء الدٌن دمحم عزت سالمان      نائب رئٌس  مجلس االدارة و العضو المنتدب للشئون المالٌة و االدارٌة

 عام وحك تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال ال

الخاص واعتماد لرارات خاصة بالتعٌٌن أو الفصل والصادرة من االدارات المعنٌة باالضافه الى اعتماد تحوٌل مرتبات العاملٌن ، 

 121برلم       23133131تارٌخ : 

 ٌختص كل من :---دمحم محمود علً احمد النحاس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون الفنٌة -  32

 مسعد عبد العظٌم حجازى المرعاوى رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب للشئون الفنٌة  ) مجتمعٌن ( السٌد /  "

 والسٌد / عالء الدٌن دمحم عزت سالمان      نائب رئٌس  مجلس االدارة و العضو المنتدب للشئون المالٌة و االدارٌة

 والمطاع العام ولطاع األعمال العام وحك تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة 

الخاص واعتماد لرارات خاصة بالتعٌٌن أو الفصل والصادرة من االدارات المعنٌة باالضافه الى اعتماد تحوٌل مرتبات العاملٌن ، 

 121برلم       23133131تارٌخ : 

عتماد عمود الشراء والبٌع والمعاوضه وؼٌرها  اٌهاب سلٌمان احمد شحاته  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومكافاتهم وا -  33

. 

باسم الشركة والؼراض الشركة أمام الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت األئتمانٌة واى نوع من المعامالت المالٌة مع  

وفتح وؼلك الحسابات البنون والمصارؾ ولبض ودفع وصرؾ وتحوٌل كافة السندات األذنٌة والتجارٌة والهٌئات المالٌة كالسحب 

    23133131ولهما ) مجتمعٌن أو منفردٌن ( التولٌع على الشٌكات أمام كافة البنون العاملة بجمهورٌة مصر العربٌة . ، تارٌخ : 

 121برلم   

مسعد عبد العظٌم حجازى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ومكافاتهم واعتماد عمود الشراء والبٌع  -  34

 والمعاوضه وؼٌرها  .

باسم الشركة والؼراض الشركة أمام الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت األئتمانٌة واى نوع من المعامالت المالٌة مع  

البنون والمصارؾ ولبض ودفع وصرؾ وتحوٌل كافة السندات األذنٌة والتجارٌة والهٌئات المالٌة كالسحب وفتح وؼلك الحسابات 

    23133131) مجتمعٌن أو منفردٌن ( التولٌع على الشٌكات أمام كافة البنون العاملة بجمهورٌة مصر العربٌة . ، تارٌخ : ولهما 

 121برلم   

ٌحٌى عبد الحفٌظ على اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومكافاتهم واعتماد عمود الشراء والبٌع والمعاوضه  -  35

 وؼٌرها  .

ة والؼراض الشركة أمام الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت األئتمانٌة واى نوع من المعامالت المالٌة مع باسم الشرك 

البنون والمصارؾ ولبض ودفع وصرؾ وتحوٌل كافة السندات األذنٌة والتجارٌة والهٌئات المالٌة كالسحب وفتح وؼلك الحسابات 

    23133131على الشٌكات أمام كافة البنون العاملة بجمهورٌة مصر العربٌة . ، تارٌخ : ولهما ) مجتمعٌن أو منفردٌن ( التولٌع 

 121برلم   

عالء الدٌن دمحم عزت سالمان  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  ومكافاتهم واعتماد عمود الشراء  -  36

 والبٌع والمعاوضه وؼٌرها  .

أمام الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت األئتمانٌة واى نوع من المعامالت المالٌة مع  باسم الشركة والؼراض الشركة 

البنون والمصارؾ ولبض ودفع وصرؾ وتحوٌل كافة السندات األذنٌة والتجارٌة والهٌئات المالٌة كالسحب وفتح وؼلك الحسابات 

    23133131كافة البنون العاملة بجمهورٌة مصر العربٌة . ، تارٌخ :  ولهما ) مجتمعٌن أو منفردٌن ( التولٌع على الشٌكات أمام

 121برلم   

محمود فاروق راؼب عبد الاله  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومكافاتهم واعتماد عمود الشراء والبٌع والمعاوضه  -  31

 وؼٌرها  .



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 121 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عمود التسهٌالت األئتمانٌة واى نوع من المعامالت المالٌة مع  باسم الشركة والؼراض الشركة أمام الشهر العمارى والتولٌع على 

البنون والمصارؾ ولبض ودفع وصرؾ وتحوٌل كافة السندات األذنٌة والتجارٌة والهٌئات المالٌة كالسحب وفتح وؼلك الحسابات 

    23133131ر العربٌة . ، تارٌخ : ولهما ) مجتمعٌن أو منفردٌن ( التولٌع على الشٌكات أمام كافة البنون العاملة بجمهورٌة مص

 121برلم   

 دمحم عبدالحمٌد حسن علً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومكافاتهم واعتماد عمود الشراء والبٌع والمعاوضه وؼٌرها  . -  32

ن المعامالت المالٌة مع باسم الشركة والؼراض الشركة أمام الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت األئتمانٌة واى نوع م 

البنون والمصارؾ ولبض ودفع وصرؾ وتحوٌل كافة السندات األذنٌة والتجارٌة والهٌئات المالٌة كالسحب وفتح وؼلك الحسابات 

    23133131ولهما ) مجتمعٌن أو منفردٌن ( التولٌع على الشٌكات أمام كافة البنون العاملة بجمهورٌة مصر العربٌة . ، تارٌخ : 

 121لم   بر

احمد عمر عبد العزٌز سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومكافاتهم واعتماد عمود الشراء والبٌع والمعاوضه  -  33

 وؼٌرها  .

باسم الشركة والؼراض الشركة أمام الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت األئتمانٌة واى نوع من المعامالت المالٌة مع  

لمصارؾ ولبض ودفع وصرؾ وتحوٌل كافة السندات األذنٌة والتجارٌة والهٌئات المالٌة كالسحب وفتح وؼلك الحسابات البنون وا

    23133131ولهما ) مجتمعٌن أو منفردٌن ( التولٌع على الشٌكات أمام كافة البنون العاملة بجمهورٌة مصر العربٌة . ، تارٌخ : 

 121برلم   

مد النحاس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومكافاتهم واعتماد عمود الشراء والبٌع والمعاوضه دمحم محمود علً اح -  43

 وؼٌرها  .

باسم الشركة والؼراض الشركة أمام الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت األئتمانٌة واى نوع من المعامالت المالٌة مع  

ة السندات األذنٌة والتجارٌة والهٌئات المالٌة كالسحب وفتح وؼلك الحسابات البنون والمصارؾ ولبض ودفع وصرؾ وتحوٌل كاف

    23133131ولهما ) مجتمعٌن أو منفردٌن ( التولٌع على الشٌكات أمام كافة البنون العاملة بجمهورٌة مصر العربٌة . ، تارٌخ : 

 121برلم   

س مجلس ادارة  مد مدة مجلس االدارة لفترة جدٌدة اخرى اعتبارا بهٌه ابراهٌم حسٌن صالح العمروسى  شركة مساهمة  رئٌ -  41

مع االبماء على مكجلس االدارة الحالى بنفس االختصاصاته  2323-13-11ولمدة ثالث سنوات تنتهى فى  2311-13-12من 

 4311برلم       23133131الواردة بالسجل التجارى ، تارٌخ : 

برلم       23133131ة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ : عبد السالم دمحم احمد ناسه  شرك -  42

353 

برلم       23133131وائل جمال عٌسى عاٌش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  43

353 

نتدب  ممثال عن شركة المنتزة للسٌاحه واالستثمار عبد السالم دمحم احمد ناسه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو م -  44

وٌكون لرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب حك التولٌع عن الشركه منفردا امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وتمثٌلها 

التولٌع االول على الشٌكات لانونا والتولٌع نٌابة عنها على العمود االبتدائٌه والنهائٌة بكافة انواعها  على ان ٌكون له حك 

المدٌر مالى للشركة ، تارٌخ :  -والمعامالت البنكٌة لدى البنون وٌكون حك التولٌع الثانى لالستاذ / اسالم دمحم محمود تعٌلب 

 353برلم       23133131

للسٌاحه واالستثمار  وائل جمال عٌسى عاٌش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن شركة المنتزة -  45

وٌكون لرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب حك التولٌع عن الشركه منفردا امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وتمثٌلها 

لانونا والتولٌع نٌابة عنها على العمود االبتدائٌه والنهائٌة بكافة انواعها  على ان ٌكون له حك التولٌع االول على الشٌكات 

المدٌر مالى للشركة ، تارٌخ :  -المعامالت البنكٌة لدى البنون وٌكون حك التولٌع الثانى لالستاذ / اسالم دمحم محمود تعٌلب و

 353برلم       23133131



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 122 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عمرو عبد الفتاح حسن الشٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد تعٌٌن مجلس االدارة لمدة جدٌدة  -  46

 2631برلم       23133131ذات االختصاصات ، تارٌخ : لمده ب

دمحم وحٌد رافت دمحم محمود بدوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  لررت الجمعٌة العامة العادٌة االبماء  -  41

التالى : ٌحك لرئٌس على تشكٌل مجلس االدارة الحالى دون اى تؽٌٌر وتحدٌد صالحٌات التولٌع عن الشركة لتكون على النحو 

مجلس االدارة والعضو المنتدب تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر ، والتعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها مع كافة الجهات 

والمصالح الرسمٌة او الشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والمطاع الخاص بكافة 

 4331برلم       23133131ع كافة العمود وإجراء كافة المعامالت الثابتة ضمن ؼرض الشركة وٌحك له ، تارٌخ : اشكالهم وتولٌ

دمحم وحٌد رافت دمحم محمود بدوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  إجراء كافة المعامالت البنكٌة من  -  42

ات بدون حد ألصى وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع سحب وإٌداع وفتح الحسابات  والتولٌع على الشٌك

جمٌع البنون والمصارؾ وااللرار واالبراء والصلح واالنكار والحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 4331برلم       23133131

لس ادارة  ٌكون حك االدارة و التولبع للسٌد / عادل أحمد أبو ضٌؾ عادل احمد ابو ضٌؾ مدٌن  شركة مساهمة  رئٌس مج -  43

مدٌن ) رئٌس مجلس االدارة ( منفردا و له حك تمثٌل الشركة و التولٌع على عمود الشراء والبٌع للعمارات والمنموالت وؼٌرها بإسم 

ؼٌرالحكومٌة و المطاع العام ولطاع االعمال الشركة وألؼراض الشركة أمام الشهر العمارى و التوثٌك وأمام الجهات الحكومٌة و

الخاص والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة وأى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب 

 13131برلم       23133131واالٌداع وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع على الشٌكات ، تارٌخ : 

د ابو ضٌؾ مدٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والرهن والمرض وله الحك فى حوالة الدٌن و فى حوالة عادل احم -  53

الحك و له حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر. على ان ٌسبك بٌع االصول )على ان ٌسبك بٌع االصول على الشركة الحصول 

 13131برلم       23133131تارٌخ : على موافمة المسبمة من الجمعٌة العامة لالختصاص ( ، 

عصمت ادهم السٌد الٌمانى لبشتٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون لهم حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات  -  51

 2346برلم       23133131الرسمٌة والبنون الشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

لٌمانً لبشتٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون لهم حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة ادهم السٌد ا -  52

 2346برلم       23133131والبنون الشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 2265برلم       23133131دمحم السٌد دمحم الدٌبانى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  53

 2265برلم       23133131عمرو السٌد دمحم الدٌبانى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  54

دمحم السٌد دمحم الدٌبانى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌران الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولـهما فً هذا الصدد  -  55

إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الالئحته التنفٌذٌة للجمعٌة أوسع السلطات 

 العامة 

وٌحك للسٌد / دمحم السٌد دمحم الدٌبانى )منفردا( فى االفراج عن رأسمال الشركة وفتـــــح  الحسابات بالبنون على أختالؾ أنواعها 

لى جمٌع الشٌكات والسحب واالٌداع بالبنون لهما مجتمعان فتح االعتمادات المستندٌة وتعدٌلها والؽائها وحك وؼلمها والتولٌع ع

 2265برلم       23133131التولٌع على عمود التسهٌالت ، تارٌخ : 

ع الؽٌر ولـهما فً هذا الصدد عمرو السٌد دمحم الدٌبانى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌران الشركة فً عاللتها م -  56

أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الالئحته التنفٌذٌة للجمعٌة 

 العامة 

بنون على أختالؾ أنواعها وٌحك للسٌد / دمحم السٌد دمحم الدٌبانى )منفردا( فى االفراج عن رأسمال الشركة وفتـــــح  الحسابات بال

وؼلمها والتولٌع على جمٌع الشٌكات والسحب واالٌداع بالبنون لهما مجتمعان فتح االعتمادات المستندٌة وتعدٌلها والؽائها وحك 

 2265برلم       23133131التولٌع على عمود التسهٌالت ، تارٌخ : 

ٌر عام  االئتمانٌة والمروض وأى نوع مـــــن المعامالت المالٌة مع البنون دمحم السٌد دمحم الدٌبانى  ذات مسئولٌة محدودة  مد -  51

والمصارؾ والهٌئات المالٌة . وله حك بٌع أى أصل من أصول الشركة ثابته أومنمولة و فى ذلن أٌضا تمثٌل الشركة والتولٌع على 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 123 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شركة وله  الحك فى البٌع والشراء و أبرام كافه العمود عمود البٌع  والرهـــن والمعاوضـــة للعمارات والمنموالت وؼٌرها بؤسم ال

 والمعامالت والمشاركات والصفمات والتولٌع على كافه أنواع العمود االبتدائٌة والنهائٌـة

 2265برلم       23133131وللمدٌران معا ) مجتمعٌن او منفردٌن( الحك فى التعامل والتولٌع الؼراض ، تارٌخ : 

 الدٌبانى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  االئتمانٌة والمروض وأى نوع مـــــن المعامالت المالٌة مع البنون عمرو السٌد دمحم -  52

والمصارؾ والهٌئات المالٌة . وله حك بٌع أى أصل من أصول الشركة ثابته أومنمولة و فى ذلن أٌضا تمثٌل الشركة والتولٌع على 

ة للعمارات والمنموالت وؼٌرها بؤسم الشركة وله  الحك فى البٌع والشراء و أبرام كافه العمود عمود البٌع  والرهـــن والمعاوضـــ

 والمعامالت والمشاركات والصفمات والتولٌع على كافه أنواع العمود االبتدائٌة والنهائٌـة

 2265برلم       23133131وللمدٌران معا ) مجتمعٌن او منفردٌن( الحك فى التعامل والتولٌع الؼراض ، تارٌخ : 

دمحم السٌد دمحم الدٌبانى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  الشركة أمام الشهر العمارى و التوثٌك أمام الجهات الحكومٌة و ؼٌر  -  53

ر الحكومٌة ولطاع االعمال العام و الخاص وله حك التولٌع على عمود بٌع السٌارات بكافة أنواعها و التوثٌك أمام مصلحة الشه

العمارى و أدارات المرور .و الحك فى تمثٌل الشركة فى التعامل مع الؽرفة التجارٌــــة والسجل التجــــارى ومصلحه الجمارن 

والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وسجل المستوردٌـــــن وسجل المصدرٌـــــن وسجل الوكالء التجارٌن ومصلحة 

 2265برلم       23133131محاكم بؤختالؾ درجاتهــــا ، تارٌخ : الضرائب ولجان الطعن وال

عمرو السٌد دمحم الدٌبانى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  الشركة أمام الشهر العمارى و التوثٌك أمام الجهات الحكومٌة و  -  63

ات بكافة أنواعها و التوثٌك أمام مصلحة الشهر ؼٌر الحكومٌة ولطاع االعمال العام و الخاص وله حك التولٌع على عمود بٌع السٌار

العمارى و أدارات المرور .و الحك فى تمثٌل الشركة فى التعامل مع الؽرفة التجارٌــــة والسجل التجــــارى ومصلحه الجمارن 

ء التجارٌن ومصلحة والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وسجل المستوردٌـــــن وسجل المصدرٌـــــن وسجل الوكال

 2265برلم       23133131الضرائب ولجان الطعن والمحاكم بؤختالؾ درجاتهــــا ، تارٌخ : 

دمحم السٌد دمحم الدٌبانى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ومكتب العمل و التؤمٌنات االجتماعٌة والمرور وجمٌع الجهات  -  61

طاع العام ولطاع االعمال العام والخاص  ولهما الحك فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل والهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والم

 2265برلم       23133131اوبعض مماذكر .. ، تارٌخ : 

عمرو السٌد دمحم الدٌبانى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ومكتب العمل و التؤمٌنات االجتماعٌة والمرور وجمٌع الجهات  -  62

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص  ولهما الحك فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل والهٌئات 

 2265برلم       23133131اوبعض مماذكر .. ، تارٌخ : 

 عبدالؽنى عبدالحمٌد عبدالؽنى -  63

ٌد / عبد الؽنى عبد الحمٌد عبد الؽنى حمروش ) حمروش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌكون حك االدارة و التولبع للس

رئٌس مجلس االدارة ( و نائبه السٌد / عالء عبد الحمٌد عبد الؽنى مصطفى حمروش مجتمعٌن أو منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة 

ر العمارى و التوثٌك و التولٌع على عمود الشراء والبٌع للعمارات والمنموالت وؼٌرها بإسم الشركة وألؼراض الشركة أمام الشه

وأمام الجهات الحكومٌة وؼٌرالحكومٌة و المطاع العام ولطاع االعمال الخاص والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة وأى نوع 

 13336برلم       23133131من المعامالت المالٌة مع البنون ، تارٌخ : 

 عبدالؽنى عبدالحمٌد عبدالؽنى -  64

رئٌس مجلس ادارة  والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع على  حمروش  شركة مساهمة 

الشٌكات والرهن والمرض ولهما الحك فى حوالة الدٌن و فى حوالة الحك و لهما حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر.) على ان 

برلم       23133131سبمة من الجمعٌة العامة لالختصاص ( ، تارٌخ : ٌسبك بٌع االصول وعلى الشركة الحصول على موافمه الم

13336 

وله نفس الصالحٌات المذكورة  -شركة مساهمة  تحمٌل  تصحٌح  اسم  لالستاذ / اسالم حسن دمحم محمود تعٌلب   3551 -  65

تولٌع االول لرئٌس مجلس االدارة ، تارٌخ : بالسجل التجارى كتولٌع ثانى على الشٌكات والمعامالت البنكٌة لدى البنون بجانب ال

 353برلم       23133132
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 133 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    23133132راوٌه مصطفً جالل  شركة مساهمة  عضو منتدب  لها حك التولٌع عن الشركة منفردة او مجتمعة ، تارٌخ :  -  66

 1433برلم   

    23133132استماله ، تارٌخ :  -رجٌل انتربراٌزناجى احمد حسن اللمعى  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثال عن شركة كا -  61

 2521برلم   

استماله ، تارٌخ :  -سامح ٌوسؾ احمد دمحم الٌثى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة كارجٌل انتربراٌز -  62

 2521برلم       23133132

استماله ، تارٌخ :  -مثال عن شركة كارجٌل انتربراٌزاٌمن عبد الحفٌظ لطب شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  م -  63

 2521برلم       23133132

استماله ،  -احمد دمحم صالح الدٌن محمود لهٌطة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة كارجٌل انتربراٌز -  13

 2521برلم       23133132تارٌخ : 

استماله ، تارٌخ :  -نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شركة كارجٌل انتربراٌز  اسالم سعٌد حسنٌن زاٌد  شركة مساهمة -  11

 2521برلم       23133132

استماله ،  -احمد دمحم صفوت عبد اللطٌؾ عبد المجٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة كارجٌل انتربراٌز -  12

 2521برلم       23133132تارٌخ : 

استماله ، تارٌخ :  -دمحم اشرؾ ابراهٌم صالح  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شركة كارجٌل انتربراٌزعمرو  -  13

 2521برلم       23133132

برلم       23133132ناجى احمد حسن اللمعى  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثال لشركة كارجٌل انتربراٌز ، تارٌخ :  -  14

2521 

    23133132سؾ احمد دمحم الٌثى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة كارجٌل انتربراٌز ، تارٌخ : سامح ٌو -  15

 2521برلم   

    23133132اٌمن عبد الحفٌظ لطب شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة كارجٌل انتربراٌز ، تارٌخ :  -  16

 2521برلم   

الدٌن محمود لهٌطة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة كارجٌل انتربراٌز ، تارٌخ :  احمد دمحم صالح -  11

 2521برلم       23133132

    23133132اسالم سعٌد حسنٌن زاٌد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثال لشركة كارجٌل انتربراٌز ، تارٌخ :  -  12

 2521برلم   

فوت عبد اللطٌؾ عبد المجٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة كارجٌل انتربراٌز ، تارٌخ : احمد دمحم ص -  13

 2521برلم       23133132

عمرو دمحم اشرؾ ابراهٌم صالح  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال لشركة كارجٌل انتربراٌز ، تارٌخ :  -  23

 2521برلم       23133132

ى احمد حسن اللمعى  شركة مساهمة  عضو منتدب  من ذى خبرة ممثال عن شركة كارجٌل انتربراٌز ، تارٌخ : ناج -  21

 2521برلم       23133132

سامح ٌوسؾ احمد دمحم الٌثى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذى خبرة ممثال عن شركة كارجٌل انتربراٌز ، تارٌخ  -  22

 2521برلم       23133132: 

اٌمن عبد الحفٌظ لطب شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذى خبرة ممثال عن شركة كارجٌل انتربراٌز ، تارٌخ  -  23

 2521برلم       23133132: 
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 131 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

احمد دمحم صالح الدٌن محمود لهٌطة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذى خبرة ممثال عن شركة كارجٌل انتربراٌز  -  24

 2521برلم       23133132:  ، تارٌخ

اسالم سعٌد حسنٌن زاٌد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  من ذى خبرة ممثال عن شركة كارجٌل انتربراٌز ، تارٌخ  -  25

 2521برلم       23133132: 

عن شركة كارجٌل  احمد دمحم صفوت عبد اللطٌؾ عبد المجٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذى خبرة ممثال -  26

 2521برلم       23133132انتربراٌز ، تارٌخ : 

عمرو دمحم اشرؾ ابراهٌم صالح  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  من ذى خبرة ممثال عن شركة كارجٌل انتربراٌز ،  -  21

 2521برلم       23133132تارٌخ : 

برلم       23133132ال عن شركة كارجٌل انتربراٌز ، تارٌخ : ناجى احمد حسن اللمعى  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممث -  22

2521 

سامح ٌوسؾ احمد دمحم الٌثى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة كارجٌل انتربراٌز ، تارٌخ :  -  23

 2521برلم       23133132

عن شركة كارجٌل انتربراٌز ، تارٌخ : اٌمن عبد الحفٌظ لطب شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال  -  33

 2521برلم       23133132

احمد دمحم صالح الدٌن محمود لهٌطة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة كارجٌل انتربراٌز ، تارٌخ :  -  31

 2521برلم       23133132

ممثال عن شركة كارجٌل انتربراٌز ، تارٌخ :  اسالم سعٌد حسنٌن زاٌد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  -  32

 2521برلم       23133132

احمد دمحم صفوت عبد اللطٌؾ عبد المجٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة كارجٌل انتربراٌز ، تارٌخ :  -  33

 2521برلم       23133132

مجلس ادارة  ممثال عن شركة كارجٌل انتربراٌز ، تارٌخ :  عمرو دمحم اشرؾ ابراهٌم صالح  شركة مساهمة  رئٌس -  34

 2521برلم       23133132

، تارٌخ :  2ناجى احمد حسن اللمعى  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثال عن شركة كارجٌل انترناشٌونال لوكسمبورج  -  35

 2521برلم       23133132

،  2عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة كارجٌل انترناشٌونال لوكسمبورج سامح ٌوسؾ احمد دمحم الٌثى  شركة مساهمة   -  36

 2521برلم       23133132تارٌخ : 

،  2اٌمن عبد الحفٌظ لطب شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة كارجٌل انترناشٌونال لوكسمبورج  -  31

 2521برلم       23133132تارٌخ : 

ح الدٌن محمود لهٌطة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة كارجٌل انترناشٌونال احمد دمحم صال -  32

 2521برلم       23133132، تارٌخ :  2لوكسمبورج 

،  2اسالم سعٌد حسنٌن زاٌد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شركة كارجٌل انترناشٌونال لوكسمبورج  -  33

 2521برلم       23133132تارٌخ : 

احمد دمحم صفوت عبد اللطٌؾ عبد المجٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة كارجٌل انترناشٌونال  -  133

 2521برلم       23133132، تارٌخ :  2لوكسمبورج 

ٌل انترناشٌونال لوكسمبورج عمرو دمحم اشرؾ ابراهٌم صالح  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شركة كارج -  131

 2521برلم       23133132، تارٌخ :  2
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 132 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       23133132ناجى احمد حسن اللمعى  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثال لشركة المالحة الوطنٌة ، تارٌخ :  -  132

2521 

    23133132حة الوطنٌة ، تارٌخ : سامح ٌوسؾ احمد دمحم الٌثى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة المال -  133

 2521برلم   

    23133132اٌمن عبد الحفٌظ لطب شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة المالحة الوطنٌة ، تارٌخ :  -  134

 2521برلم   

حة الوطنٌة ، تارٌخ : احمد دمحم صالح الدٌن محمود لهٌطة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة المال -  135

 2521برلم       23133132

    23133132اسالم سعٌد حسنٌن زاٌد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثال لشركة المالحة الوطنٌة ، تارٌخ :  -  136

 2521برلم   

كة المالحة الوطنٌة ، تارٌخ : احمد دمحم صفوت عبد اللطٌؾ عبد المجٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشر -  131

 2521برلم       23133132

عمرو دمحم اشرؾ ابراهٌم صالح  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال لشركة المالحة الوطنٌة ، تارٌخ :  -  132

 2521برلم       23133132

نتربراٌز///تم تحدٌث جمٌع صالحٌات ناجى احمد حسن اللمعى  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثال عن شركة كارجٌل ا -  133

 -2تولٌع من الفئه أ  -عمرو دمحم اشرؾ ابراهٌم صالح  -1التولٌع نٌابه عن الشركه الوطنٌه للشحن والتفرٌػ لتصبح كما ٌلى :  

دمحم الٌثى  سامح ٌوسؾ احمد -4احمددمحم صفوت عبد الطٌؾ عبد المجٌدمن الفئه أ  -3تولٌع من الفئه أ  -اسالم سعٌد حسنٌن زاٌد 

 -دمحم عبد الرحمن كمال عبد الرحمن المراؼى       -6تولٌع من الفئه ب    -ناجى احمد حسن اللمعى  -5تولٌع من الفئه أ   -تولٌع  

 2521برلم       23133132مٌادة مصطفى محمود ، تارٌخ :  -1تولٌع من الفئه ب 

مجلس ادارة  ممثال عن شركة كارجٌل انتربراٌز///تم تحدٌث جمٌع  سامح ٌوسؾ احمد دمحم الٌثى  شركة مساهمة  عضو -  113

تولٌع من الفئه -عمرو دمحم اشرؾ ابراهٌم صالح  -1صالحٌات التولٌع نٌابه عن الشركه الوطنٌه للشحن والتفرٌػ لتصبح كما ٌلى :  

سامح ٌوسؾ احمد دمحم  -4المجٌدمن الفئه أ  احمددمحم صفوت عبد الطٌؾ عبد -3تولٌع من الفئه أ  -اسالم سعٌد حسنٌن زاٌد  -2أ  

دمحم عبد الرحمن كمال عبد الرحمن المراؼى       -6تولٌع من الفئه ب    -ناجى احمد حسن اللمعى  -5تولٌع من الفئه أ   -الٌثى تولٌع  

 2521برلم       23133132مٌادة مصطفى محمود ، تارٌخ :  -1تولٌع من الفئه ب  -

الحفٌظ لطب شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة كارجٌل انتربراٌز///تم تحدٌث جمٌع  اٌمن عبد -  111

تولٌع من الفئه -عمرو دمحم اشرؾ ابراهٌم صالح  -1صالحٌات التولٌع نٌابه عن الشركه الوطنٌه للشحن والتفرٌػ لتصبح كما ٌلى :  

سامح ٌوسؾ احمد دمحم  -4احمددمحم صفوت عبد الطٌؾ عبد المجٌدمن الفئه أ  -3أ   تولٌع من الفئه-اسالم سعٌد حسنٌن زاٌد  -2أ  

دمحم عبد الرحمن كمال عبد الرحمن المراؼى       -6تولٌع من الفئه ب    -ناجى احمد حسن اللمعى  -5تولٌع من الفئه أ   -الٌثى تولٌع  

 2521برلم       23133132مٌادة مصطفى محمود ، تارٌخ :  -1تولٌع من الفئه ب  -

احمد دمحم صالح الدٌن محمود لهٌطة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة كارجٌل انتربراٌز///تم تحدٌث  -  112

تولٌع -عمرو دمحم اشرؾ ابراهٌم صالح  -1جمٌع صالحٌات التولٌع نٌابه عن الشركه الوطنٌه للشحن والتفرٌػ لتصبح كما ٌلى :  

سامح ٌوسؾ  -4احمددمحم صفوت عبد الطٌؾ عبد المجٌدمن الفئه أ  -3تولٌع من الفئه أ  -اسالم سعٌد حسنٌن زاٌد  -2  من الفئه أ

دمحم عبد الرحمن كمال عبد الرحمن  -6تولٌع من الفئه ب    -ناجى احمد حسن اللمعى  -5تولٌع من الفئه أ   -احمد دمحم الٌثى تولٌع  

 2521برلم       23133132مٌادة مصطفى محمود ، تارٌخ :  -1فئه ب تولٌع من ال -المراؼى      

اسالم سعٌد حسنٌن زاٌد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شركة كارجٌل انتربراٌز///تم تحدٌث جمٌع  -  113

تولٌع من الفئه - اشرؾ ابراهٌم صالح عمرو دمحم -1صالحٌات التولٌع نٌابه عن الشركه الوطنٌه للشحن والتفرٌػ لتصبح كما ٌلى :  

سامح ٌوسؾ احمد دمحم  -4احمددمحم صفوت عبد الطٌؾ عبد المجٌدمن الفئه أ  -3تولٌع من الفئه أ  -اسالم سعٌد حسنٌن زاٌد  -2أ  

عبد الرحمن المراؼى      دمحم عبد الرحمن كمال  -6تولٌع من الفئه ب    -ناجى احمد حسن اللمعى  -5تولٌع من الفئه أ   -الٌثى تولٌع  

 2521برلم       23133132مٌادة مصطفى محمود ، تارٌخ :  -1تولٌع من الفئه ب  -
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 133 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

احمد دمحم صفوت عبد اللطٌؾ عبد المجٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة كارجٌل انتربراٌز///تم  -  114

-عمرو دمحم اشرؾ ابراهٌم صالح  -1ٌه للشحن والتفرٌػ لتصبح كما ٌلى :  تحدٌث جمٌع صالحٌات التولٌع نٌابه عن الشركه الوطن

سامح  -4احمددمحم صفوت عبد الطٌؾ عبد المجٌدمن الفئه أ  -3تولٌع من الفئه أ  -اسالم سعٌد حسنٌن زاٌد  -2تولٌع من الفئه أ  

دمحم عبد الرحمن كمال عبد  -6تولٌع من الفئه ب    - ناجى احمد حسن اللمعى -5تولٌع من الفئه أ   -ٌوسؾ احمد دمحم الٌثى تولٌع  

 2521برلم       23133132مٌادة مصطفى محمود ، تارٌخ :  -1تولٌع من الفئه ب  -الرحمن المراؼى      

عمرو دمحم اشرؾ ابراهٌم صالح  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شركة كارجٌل انتربراٌز///تم تحدٌث  -  115

تولٌع -عمرو دمحم اشرؾ ابراهٌم صالح  -1صالحٌات التولٌع نٌابه عن الشركه الوطنٌه للشحن والتفرٌػ لتصبح كما ٌلى :   جمٌع

سامح ٌوسؾ  -4احمددمحم صفوت عبد الطٌؾ عبد المجٌدمن الفئه أ  -3تولٌع من الفئه أ  -اسالم سعٌد حسنٌن زاٌد  -2من الفئه أ  

دمحم عبد الرحمن كمال عبد الرحمن  -6تولٌع من الفئه ب    -ناجى احمد حسن اللمعى  -5ٌع من الفئه أ  تول -احمد دمحم الٌثى تولٌع  

 2521برلم       23133132مٌادة مصطفى محمود ، تارٌخ :  -1تولٌع من الفئه ب  -المراؼى      

جنٌه الى  1المبلػ من -1لٌع من الفئه ب تو -ناجى احمد حسن اللمعى  شركة مساهمة  عضو منتدب  ابو النصر عطٌة    -  116

جنٌه  1533.333جنٌه الى  233331المبلػ -2جنٌه تولٌع مشترن من اى شخصً ن ممن لهم صالحٌه ا لتولٌع .  233.333

جنٌه  153.3333ما زاد عن -3تولٌع مشترن من اى شخصٌن من لهم صالحٌه التولٌع احدهما على االلل من المجموعه )أ(.  

ٌمثل الشركه لانونا كل من رئٌس مجلس االداره ونائب -4ترن من اى شخصٌن من لهم صالحٌه التولٌع من الفئه )أ(.  تولٌع مش

 2521برلم       23133132رئٌس مجلس االداره مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر ، تارٌخ : 

 1المبلػ من -1تولٌع من الفئه ب  -عضو مجلس ادارة  ابو النصر عطٌة     سامح ٌوسؾ احمد دمحم الٌثى  شركة مساهمة -  111

 1533.333جنٌه الى  233331المبلػ -2جنٌه تولٌع مشترن من اى شخصً ن ممن لهم صالحٌه ا لتولٌع .  233.333جنٌه الى 

 153.3333ما زاد عن -3أ(.  جنٌه تولٌع مشترن من اى شخصٌن من لهم صالحٌه التولٌع احدهما على االلل من المجموعه )

ٌمثل الشركه لانونا كل من رئٌس مجلس االداره -4جنٌه تولٌع مشترن من اى شخصٌن من لهم صالحٌه التولٌع من الفئه )أ(.  

 2521برلم       23133132ونائب رئٌس مجلس االداره مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر ، تارٌخ : 

 1المبلػ من -1تولٌع من الفئه ب  -اٌمن عبد الحفٌظ لطب شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ابو النصر عطٌة    -  112

 1533.333جنٌه الى  233331المبلػ -2جنٌه تولٌع مشترن من اى شخصً ن ممن لهم صالحٌه ا لتولٌع .  233.333جنٌه الى 

 153.3333ما زاد عن -3التولٌع احدهما على االلل من المجموعه )أ(.  جنٌه تولٌع مشترن من اى شخصٌن من لهم صالحٌه 

ٌمثل الشركه لانونا كل من رئٌس مجلس االداره -4جنٌه تولٌع مشترن من اى شخصٌن من لهم صالحٌه التولٌع من الفئه )أ(.  

 2521برلم       23133132تارٌخ : ونائب رئٌس مجلس االداره مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر ، 

المبلػ -1تولٌع من الفئه ب  -احمد دمحم صالح الدٌن محمود لهٌطة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ابو النصر عطٌة    -  113

جنٌه الى  233331المبلػ -2جنٌه تولٌع مشترن من اى شخصً ن ممن لهم صالحٌه ا لتولٌع .  233.333جنٌه الى  1من 

ما زاد عن -3جنٌه تولٌع مشترن من اى شخصٌن من لهم صالحٌه التولٌع احدهما على االلل من المجموعه )أ(.   1533.333

ٌمثل الشركه لانونا كل من رئٌس -4جنٌه تولٌع مشترن من اى شخصٌن من لهم صالحٌه التولٌع من الفئه )أ(.   153.3333

    23133132منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر ، تارٌخ : مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االداره مجتمعٌن او 

 2521برلم   

 1المبلػ من -1تولٌع من الفئه ب  -اسالم سعٌد حسنٌن زاٌد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ابو النصر عطٌة    -  123

 1533.333جنٌه الى  233331المبلػ -2لتولٌع .  جنٌه تولٌع مشترن من اى شخصً ن ممن لهم صالحٌه ا 233.333جنٌه الى 

 153.3333ما زاد عن -3جنٌه تولٌع مشترن من اى شخصٌن من لهم صالحٌه التولٌع احدهما على االلل من المجموعه )أ(.  

داره ٌمثل الشركه لانونا كل من رئٌس مجلس اال-4جنٌه تولٌع مشترن من اى شخصٌن من لهم صالحٌه التولٌع من الفئه )أ(.  

 2521برلم       23133132ونائب رئٌس مجلس االداره مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر ، تارٌخ : 

-1تولٌع من الفئه ب  -احمد دمحم صفوت عبد اللطٌؾ عبد المجٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ابو النصر عطٌة    -  121

جنٌه الى  233331المبلػ -2جنٌه تولٌع مشترن من اى شخصً ن ممن لهم صالحٌه ا لتولٌع .  233.333جنٌه الى  1المبلػ من 

ما زاد عن -3جنٌه تولٌع مشترن من اى شخصٌن من لهم صالحٌه التولٌع احدهما على االلل من المجموعه )أ(.   1533.333

ٌمثل الشركه لانونا كل من رئٌس -4لفئه )أ(.  جنٌه تولٌع مشترن من اى شخصٌن من لهم صالحٌه التولٌع من ا 153.3333

    23133132مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االداره مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر ، تارٌخ : 

 2521برلم   
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 134 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

المبلػ من -1لٌع من الفئه ب تو -عمرو دمحم اشرؾ ابراهٌم صالح  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ابو النصر عطٌة    -  122

جنٌه الى  233331المبلػ -2جنٌه تولٌع مشترن من اى شخصً ن ممن لهم صالحٌه ا لتولٌع .  233.333جنٌه الى  1

ما زاد عن -3جنٌه تولٌع مشترن من اى شخصٌن من لهم صالحٌه التولٌع احدهما على االلل من المجموعه )أ(.   1533.333

ٌمثل الشركه لانونا كل من رئٌس -4ترن من اى شخصٌن من لهم صالحٌه التولٌع من الفئه )أ(.  جنٌه تولٌع مش 153.3333

    23133132مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االداره مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر ، تارٌخ : 

 2521برلم   

منتدب  الحكومٌه والتمثٌل امام المحاكم)تمثٌل الشركه امام المضاء لرئٌس  ناجى احمد حسن اللمعى  شركة مساهمة  عضو -  123

مجلس االداره منفردا (ومكاتب الشهر العمارى ولهم حك التوكٌل او التفوٌض للؽٌر ولهم ا فى ذلن اوسع ال س لطات فٌما عدا 

التصرؾ فى اصول الشركه والى من االثنٌن الرهن ولهم مجتمعٌن فى االلتراض من البنون والتولٌع على عمود الرهن والبٌع و

مجتمعٌن او منفردٌن كل من رئٌس مجلس االداره او نائب رئٌس مجلس االداره الحك فى بٌع وشراء السٌارات ومركبات الشركه 

 2521برلم       23133132ولهما فٌما ذكر اوسع السلطات . ، تارٌخ : 

مة  عضو مجلس ادارة  الحكومٌه والتمثٌل امام المحاكم)تمثٌل الشركه امام سامح ٌوسؾ احمد دمحم الٌثى  شركة مساه -  124

المضاء لرئٌس مجلس االداره منفردا (ومكاتب الشهر العمارى ولهم حك التوكٌل او التفوٌض للؽٌر ولهم ا فى ذلن اوسع ال س لطات 

رهن والبٌع والتصرؾ فى اصول الشركه والى من فٌما عدا الرهن ولهم مجتمعٌن فى االلتراض من البنون والتولٌع على عمود ال

االثنٌن مجتمعٌن او منفردٌن كل من رئٌس مجلس االداره او نائب رئٌس مجلس االداره الحك فى بٌع وشراء السٌارات ومركبات 

 2521برلم       23133132الشركه ولهما فٌما ذكر اوسع السلطات . ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحكومٌه والتمثٌل امام المحاكم)تمثٌل الشركه امام   اٌمن عبد الحفٌظ لطب شلبى -  125

المضاء لرئٌس مجلس االداره منفردا (ومكاتب الشهر العمارى ولهم حك التوكٌل او التفوٌض للؽٌر ولهم ا فى ذلن اوسع ال س لطات 

على عمود الرهن والبٌع والتصرؾ فى اصول الشركه والى من فٌما عدا الرهن ولهم مجتمعٌن فى االلتراض من البنون والتولٌع 

االثنٌن مجتمعٌن او منفردٌن كل من رئٌس مجلس االداره او نائب رئٌس مجلس االداره الحك فى بٌع وشراء السٌارات ومركبات 

 2521برلم       23133132الشركه ولهما فٌما ذكر اوسع السلطات . ، تارٌخ : 

ح الدٌن محمود لهٌطة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحكومٌه والتمثٌل امام المحاكم)تمثٌل الشركه احمد دمحم صال -  126

امام المضاء لرئٌس مجلس االداره منفردا (ومكاتب الشهر العمارى ولهم حك التوكٌل او التفوٌض للؽٌر ولهم ا فى ذلن اوسع ال س 

من البنون والتولٌع على عمود الرهن والبٌع والتصرؾ فى اصول الشركه والى لطات فٌما عدا الرهن ولهم مجتمعٌن فى االلتراض 

من االثنٌن مجتمعٌن او منفردٌن كل من رئٌس مجلس االداره او نائب رئٌس مجلس االداره الحك فى بٌع وشراء السٌارات ومركبات 

 2521برلم       23133132الشركه ولهما فٌما ذكر اوسع السلطات . ، تارٌخ : 

اسالم سعٌد حسنٌن زاٌد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الحكومٌه والتمثٌل امام المحاكم)تمثٌل الشركه امام  -  121

المضاء لرئٌس مجلس االداره منفردا (ومكاتب الشهر العمارى ولهم حك التوكٌل او التفوٌض للؽٌر ولهم ا فى ذلن اوسع ال س لطات 

ن فى االلتراض من البنون والتولٌع على عمود الرهن والبٌع والتصرؾ فى اصول الشركه والى من فٌما عدا الرهن ولهم مجتمعٌ

االثنٌن مجتمعٌن او منفردٌن كل من رئٌس مجلس االداره او نائب رئٌس مجلس االداره الحك فى بٌع وشراء السٌارات ومركبات 

 2521برلم       23133132الشركه ولهما فٌما ذكر اوسع السلطات . ، تارٌخ : 

احمد دمحم صفوت عبد اللطٌؾ عبد المجٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحكومٌه والتمثٌل امام المحاكم)تمثٌل  -  122

الشركه امام المضاء لرئٌس مجلس االداره منفردا (ومكاتب الشهر العمارى ولهم حك التوكٌل او التفوٌض للؽٌر ولهم ا فى ذلن اوسع 

ا عدا الرهن ولهم مجتمعٌن فى االلتراض من البنون والتولٌع على عمود الرهن والبٌع والتصرؾ فى اصول ال س لطات فٌم

الشركه والى من االثنٌن مجتمعٌن او منفردٌن كل من رئٌس مجلس االداره او نائب رئٌس مجلس االداره الحك فى بٌع وشراء 

 2521برلم       23133132. ، تارٌخ : السٌارات ومركبات الشركه ولهما فٌما ذكر اوسع السلطات 

عمرو دمحم اشرؾ ابراهٌم صالح  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الحكومٌه والتمثٌل امام المحاكم)تمثٌل الشركه امام  -  123

ع ال س لطات المضاء لرئٌس مجلس االداره منفردا (ومكاتب الشهر العمارى ولهم حك التوكٌل او التفوٌض للؽٌر ولهم ا فى ذلن اوس

فٌما عدا الرهن ولهم مجتمعٌن فى االلتراض من البنون والتولٌع على عمود الرهن والبٌع والتصرؾ فى اصول الشركه والى من 

االثنٌن مجتمعٌن او منفردٌن كل من رئٌس مجلس االداره او نائب رئٌس مجلس االداره الحك فى بٌع وشراء السٌارات ومركبات 

 2521برلم       23133132ر اوسع السلطات . ، تارٌخ : الشركه ولهما فٌما ذك



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 135 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       23133132حسام عبد الرحمن دمحم أبو سٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  فرع وممثل لانونى ، تارٌخ :  -  133

135363 

برلم       23133132تارٌخ :  حسام عبد الرحمن دمحم أبو سٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  فرع وممثل لانونى ، -  131

135363 

 135363برلم       23133132تمٌر بهٌر أحمد ناصر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  فرع وممثل لانونى ، تارٌخ :  -  132

 135363برلم       23133132تمٌر بهٌر أحمد ناصر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  فرع وممثل لانونى ، تارٌخ :  -  133

برلم       23133132حسام عبد الرحمن دمحم أبو سٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  فرع وممثل لانونى ، تارٌخ :  -  134

135363 

برلم       23133132حسام عبد الرحمن دمحم أبو سٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  فرع وممثل لانونى ، تارٌخ :  -  135

135363 

 135363برلم       23133132ر أحمد ناصر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  فرع وممثل لانونى ، تارٌخ : تمٌر بهٌ -  136

 135363برلم       23133132تمٌر بهٌر أحمد ناصر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  فرع وممثل لانونى ، تارٌخ :  -  131

    23133132مساهمة  مدٌر عام  عام للفرع و الممثل المانونً ، تارٌخ : طاهر دمحم على عبد الكرٌم اثٌر الدٌن  شركة  -  132

 1131برلم   

برلم       23133132دمحم على موسى ابوزٌد اسمماعٌل  شركة مساهمة  مدٌر  عام للفرع و الممثل المانونً ، تارٌخ :  -  133

1131 

 -مدٌر عام  تفوٌض السٌد/ طاهر دمحم علً عبد الكرٌم أثٌر الدٌن طاهر دمحم على عبد الكرٌم اثٌر الدٌن  شركة مساهمة   -  143

( باإلضافة الً السٌد/ A23524333(، و جواز سفر رلم )21512132132432مصري الجنسٌة بموجب بطالة شخصٌة رلم )

لم ( و جواز سفر ر21234223132233مصري الجنسٌة بموجب بطالة شخصٌة رلم ) -دمحم علً موسً أبوزٌد إسماعٌل 

(A32311462 و ذلن مجتمعٌن أو منفردٌن فً حالة ؼٌاب أحدهما بمتابعة و إتمام اإلجراءات المانونٌة ذات العاللة بإدارة الشركة )

برلم       23133132فً جمهورٌة مصر العربٌة و تمثٌل الشركة لدي الجهات المصرٌة و المراجعة و المتابعة و لهما ، تارٌخ : 

1131 

مصري  -ى موسى ابوزٌد اسمماعٌل  شركة مساهمة  مدٌر  تفوٌض السٌد/ طاهر دمحم علً عبد الكرٌم أثٌر الدٌن دمحم عل -  141

( باإلضافة الً السٌد/ دمحم علً A23524333(، و جواز سفر رلم )21512132132432الجنسٌة بموجب بطالة شخصٌة رلم )

( و جواز سفر رلم 21234223132233رلم )مصري الجنسٌة بموجب بطالة شخصٌة  -موسً أبوزٌد إسماعٌل 

(A32311462 و ذلن مجتمعٌن أو منفردٌن فً حالة ؼٌاب أحدهما بمتابعة و إتمام اإلجراءات المانونٌة ذات العاللة بإدارة الشركة )

برلم       23133132فً جمهورٌة مصر العربٌة و تمثٌل الشركة لدي الجهات المصرٌة و المراجعة و المتابعة و لهما ، تارٌخ : 

1131 

طاهر دمحم على عبد الكرٌم اثٌر الدٌن  شركة مساهمة  مدٌر عام  حك التولٌع و التعامل مع الهٌئة العامة لإلستثمار و  -  142

المناطك الحرة و جمٌع فروعها و مصلحة الشركات و مصلحة الضرائب بجمٌع فروعها و إختصاصاتها و الشهر العماري و هٌئة 

المٌاه و اإلتصاالت السلكٌة والالسلكٌة و الدفاع المدنً والتؤمٌنات اإلجتماعٌة و الجمارن و جمٌع الجهات الرسمٌة و الكهرباء و 

الؽٌر رسمٌة بخصوص إدارة فرع الشركة كما لهما الحك فً مراجعة البنون لفتح الحسابات الخاصة بالشركة و لهما الحك فً 

ة بإدارة الفرع، و لهما الحك فً التولٌع عن الشركة بخصوص ما سبك. ، تارٌخ : تفوٌض الؽٌر إلتمام اإلجراءات المتعلم

 1131برلم       23133132

دمحم على موسى ابوزٌد اسمماعٌل  شركة مساهمة  مدٌر  حك التولٌع و التعامل مع الهٌئة العامة لإلستثمار و المناطك الحرة  -  143

الضرائب بجمٌع فروعها و إختصاصاتها و الشهر العماري و هٌئة الكهرباء و المٌاه و جمٌع فروعها و مصلحة الشركات و مصلحة 

و اإلتصاالت السلكٌة والالسلكٌة و الدفاع المدنً والتؤمٌنات اإلجتماعٌة و الجمارن و جمٌع الجهات الرسمٌة و الؽٌر رسمٌة 

ت الخاصة بالشركة و لهما الحك فً تفوٌض الؽٌر بخصوص إدارة فرع الشركة كما لهما الحك فً مراجعة البنون لفتح الحسابا
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برلم       23133132إلتمام اإلجراءات المتعلمة بإدارة الفرع، و لهما الحك فً التولٌع عن الشركة بخصوص ما سبك. ، تارٌخ : 

1131 

 مصطفى عبدالحلٌم عبدالفتاح -  144

 ى عبدالحلٌم عبدالفتاحالزعوٌلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌكون للسٌد / مصطف 

رئٌس مجلس ادارة حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابه عنها امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وكذلن امام البنون -الزعوٌلى 

ن بكافة معامالتها وفتح الحسابات والسحب واالٌداع وتولٌع الشٌكات واجراءات التعالد والتولٌع على عمود التصرفات الصادرة ع

الشركة للؽٌر وكذلن التولٌع على كافة العمود الرسمٌة وكافة المعامالت االخرى شرٌطة ان تكون االعمال والتصرفات الصادرة 

 12322برلم       23133132باسم الشركة وضمن اؼراضها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى ، تارٌخ : 

 مصطفى عبدالحلٌم عبدالفتاح -  145

شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  كل اوبعض ماذكر. على ان ٌبمى تشكٌل مجلس االدارة كماهى دون تؽٌٌر) ٌلزم الزعوٌلى   

 12322برلم       23133132موافمه الجمعٌة العامة مسبما على بٌع االصول ( ، تارٌخ : 

جلس اإلدارة السٌد/  مجدى حماد مجدى حماد عبد الرازق  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌمثل الشركة رئٌس م -  146

عبدالرازق    . أمام المضاء فٌما ٌخص المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة وٌملن حك التولٌع عن الشركة ومعامالتها وتعهداتها 

مجلس كالً من السٌد /  مجدى حماد عبدالرازق     رئٌس مجلس اإلدارة والسٌد / جمال مجدى حماد عبدالرازق     نائب رئٌس 

اإلدارة مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال 

 1314برلم       23133132العام والخاص والتعامل بإسم الشركة مع المرور والجمارن ، تارٌخ : 

رئٌس مجلس ادارة  وكافة الجهات الخاصة بإصدار التراخٌص ولهما الحك فى مجدى حماد عبد الرازق  شركة مساهمة   -  141

بٌع وشراء األراضى واألصول ولبض ثمنها بإسم الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى بٌع وشراء السٌارات والمركبات 

وذلن مجتمعٌن او منفردٌن والتولٌع أمام  وكافة وسائل النمل األخرى واآلالت والمعدات بكافة انواعها ولبض ثمنها بإسم الشركة

الشهر العمارى ولهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى تعٌٌن عدة مدٌرٌن أووكالء مفوضٌن وأن ٌخول لهم حك التولٌع عن الشركة 

 ولهما الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل أوبعض ما سبك ذكره.

 1314برلم       23133132وللسٌد/ ، تارٌخ :  "

دى حماد عبد الرازق  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  جمال مجدى حماد عبدالرازق   نائب رئٌس مجلس اإلدارة مج -  142

أوسع السلطات فى التعامل مع البنون بإسم الشركة فى السحب واإلٌداع واإللتراض منفرداً وله حك الرهن التجارى والرهن العمارى 

ئتمانٌة وإصدار خطابات الضمان وفتح اإلعتمادات المستندٌة منفرداً وله الحك فى صرؾ وحك الكفالة منفرداً وعمل التسهٌالت اإل

الشٌكات الصادرة بإسم الشركة منفرداً من جهات التعامل وتحصٌلها من البنن مباشرة كما أن له حك الصرؾ من حساب الشركة 

 1314برلم       23133132وذلن منفرداً. ، تارٌخ : 

فتحى حامد احمد محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منح االستاذ حسام الدٌن فتحى حامد احمد محمود حسام الدٌن  -  143

عضو مجلس االدارة حك التولٌع عن الشركة منفردا على كافة التعامالت البنكٌة السحب واالٌداع وفتح االعتمادات والتولٌع على 

والجهات الحكومٌة نٌابة عن الشركة والتولٌع على الشٌكات وخالفه مع البنون طلبات المدفوعات االلكترونٌة للضرائب والجمارن 

وتمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وله الحك فى تفوٌض الؽٌر  للتولٌع نٌابه عنه .)على الشركة مراعاة العرض 

 162354برلم       23133132على الجمعٌة العامة للتصدٌك ( ، تارٌخ : 

عمر أحمد عبدالباسط عبدالسالم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌر الشركة فً عاللتها مع الؽٌر وله منفردا فً  -  153

هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة 

 للجمعٌة العامة .

وله إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركة 

وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة وإبرام 

 13633برلم       23133132ات ، تارٌخ : جمٌع العمود والمشارطات والصفم
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 131 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عمر أحمد عبدالباسط عبدالسالم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل. وله حك  -  151

روض ؼٌر المفتوح شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والمشترٌات والمبادالت وااللتراض بطرٌك االعتمادات والم

بها إعتمادات بالبنون ، والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة 

اشكالهم والبنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك 

 13633برلم       23133132سابات واسنصدار خطابات وشهادات الضمان واإلفراج ، تارٌخ : الح

عمر أحمد عبدالباسط عبدالسالم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  عن رأسمال الشركة ، وبٌع المحالت التجارٌة  -  152

ألخرى وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا ولعه والعمارات والمنموالت والسٌارات والرهون وكذلن االشتران فً المإسسات ا

 13633برلم       23133132المدٌر مشفوعا بالصفة التً ٌتعامل بها وله حك توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 13143رلم   ب    23133132دمحم احمد عزت دمحم عبد العال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  153

 13143برلم       23133132دمحم حسن عبد العزٌز دمحم النجار  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  154

 13143برلم       23133132حسن عبد العزٌز دمحم النجار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  155

 13143برلم       23133132ذلى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ : وائل حسنى احمد مصطفى الشا -  156

برلم       23133132حسنى احمد مصطفى الشاذلى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب   ، تارٌخ :  -  151

13143 

 13143برلم       23133132ارة   ، تارٌخ : دمحم حسنى احمد مصطفى الشاذلى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس اد -  152

 13143برلم       23133132دمحم احمد عزت دمحم عبد العال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  153

 13143برلم       23133132دمحم حسن عبد العزٌز دمحم النجار  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  163

 13143برلم       23133132حسن عبد العزٌز دمحم النجار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  161

 13143برلم       23133132وائل حسنى احمد مصطفى الشاذلى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  162

برلم       23133132نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب   ، تارٌخ :   حسنى احمد مصطفى الشاذلى  شركة مساهمة -  163

13143 

 13143برلم       23133132دمحم حسنى احمد مصطفى الشاذلى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  164

 13143برلم       23133132ٌخ : دمحم احمد عزت دمحم عبد العال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تار -  165

 13143برلم       23133132دمحم حسن عبد العزٌز دمحم النجار  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  166

 13143برلم       23133132حسن عبد العزٌز دمحم النجار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  161

 13143برلم       23133132نى احمد مصطفى الشاذلى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ : وائل حس -  162

برلم       23133132حسنى احمد مصطفى الشاذلى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب   ، تارٌخ :  -  163

13143 

 13143برلم       23133132نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  دمحم حسنى احمد مصطفى الشاذلى  شركة مساهمة  -  113

دمحم احمد عزت دمحم عبد العال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌملن حك  التولٌع عن الشركه كل من  رئٌس  -  111

ر الحكومٌه وامام البنون وفتح مجلس ادارة  ونائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب )مجتمعٌن ( امام الجهات الحكومٌه وؼٌ

الحسابات والتولٌع على الشٌكات  وااللتراض من البنون والتسهٌالت االئتمانٌة  وحك الرهن اما بٌع االصول فالبد من الحصول 

ٌر على موافمة الجمعٌة العامه ؼٌر العاددٌة  ولرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس والعضو المنتدب حك توكٌل او تفوٌض الؽ

 13143برلم       23133132فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 
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 132 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دمحم حسن عبد العزٌز دمحم النجار  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌملن حك  التولٌع عن الشركه كل من  رئٌس  -  112

ٌر الحكومٌه وامام البنون وفتح مجلس ادارة  ونائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب )مجتمعٌن ( امام الجهات الحكومٌه وؼ

الحسابات والتولٌع على الشٌكات  وااللتراض من البنون والتسهٌالت االئتمانٌة  وحك الرهن اما بٌع االصول فالبد من الحصول 

ؽٌر على موافمة الجمعٌة العامه ؼٌر العاددٌة  ولرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس والعضو المنتدب حك توكٌل او تفوٌض ال

 13143برلم       23133132فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

حسن عبد العزٌز دمحم النجار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌملن حك  التولٌع عن الشركه كل من  رئٌس مجلس  -  113

ٌه وامام البنون وفتح ادارة  ونائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب )مجتمعٌن ( امام الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكوم

الحسابات والتولٌع على الشٌكات  وااللتراض من البنون والتسهٌالت االئتمانٌة  وحك الرهن اما بٌع االصول فالبد من الحصول 

على موافمة الجمعٌة العامه ؼٌر العاددٌة  ولرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس والعضو المنتدب حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر 

 13143برلم       23133132او بعض ماذكر ، تارٌخ :  فى كل

وائل حسنى احمد مصطفى الشاذلى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌملن حك  التولٌع عن الشركه كل من   -  114

وامام البنون  رئٌس مجلس ادارة  ونائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب )مجتمعٌن ( امام الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه

وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات  وااللتراض من البنون والتسهٌالت االئتمانٌة  وحك الرهن اما بٌع االصول فالبد من 

الحصول على موافمة الجمعٌة العامه ؼٌر العاددٌة  ولرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس والعضو المنتدب حك توكٌل او 

 13143برلم       23133132و بعض ماذكر ، تارٌخ : تفوٌض الؽٌر فى كل ا

حسنى احمد مصطفى الشاذلى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  ٌملن حك  التولٌع عن الشركه كل  -  115

مٌه وامام من  رئٌس مجلس ادارة  ونائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب )مجتمعٌن ( امام الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكو

البنون وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات  وااللتراض من البنون والتسهٌالت االئتمانٌة  وحك الرهن اما بٌع االصول فالبد من 

الحصول على موافمة الجمعٌة العامه ؼٌر العاددٌة  ولرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس والعضو المنتدب حك توكٌل او 

 13143برلم       23133132ل او بعض ماذكر ، تارٌخ : تفوٌض الؽٌر فى ك

دمحم حسنى احمد مصطفى الشاذلى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌملن حك  التولٌع عن الشركه كل من  رئٌس  -  116

ه وامام البنون وفتح مجلس ادارة  ونائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب )مجتمعٌن ( امام الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌ

الحسابات والتولٌع على الشٌكات  وااللتراض من البنون والتسهٌالت االئتمانٌة  وحك الرهن اما بٌع االصول فالبد من الحصول 

على موافمة الجمعٌة العامه ؼٌر العاددٌة  ولرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس والعضو المنتدب حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر 

 13143برلم       23133132او بعض ماذكر ، تارٌخ : فى كل 

السٌد جمعة عبد الحلٌم حسنٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل  -  111

ن عدة مدٌرٌن أو شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من  مجلس االدارة ، ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌ

  3وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن 

رئٌس مجلس االدارة منفردا أو من ٌمثله أو ٌوكله واٌضا له  -وٌكون حك االدارة والتولٌع لالستاذ / السٌد جمعة عبد الحلٌم حسنٌن 

الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والخاص  والحك ، تارٌخ : حك تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر 

 6312برلم       23133133

السٌد جمعة عبد الحلٌم حسنٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  فى اجراء والتولٌع على كافة العمود والمعامالت  -  112

انواعها وكذلن تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة  الداخلة ضمن ؼرض الشركة والتولٌع على عمود البٌع والشراء بكافة

وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام 

ع المواد والمهمات والبضائع جمٌع العمود والمشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد وباالجل وشراء جمٌ

 6312برلم       23133133والمنموالت والتعامل مع المحافظات واالحٌاء واستخراج تصارٌح وتراخٌص ، تارٌخ : 

السٌد جمعة عبد الحلٌم حسنٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الهدم والبناء للعمارات ملن وبناء الشركة وكافة ما  -  113

نشاء أى عمارات وكذلن التعامل مع مصلحة الجمارن والهٌئة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة وكافة أدارات المرور وله ٌتعلك بؤعمال ا

 3أو من ٌمثله أو ٌوكله كافة الصالحٌات فى تمثٌل الشركة مع كافة الجهات مهما كانت 

أدارٌة أو تجارٌة أو جراجات أو محالت والتى تنشؤها فٌما عدا التولٌع على عمود بٌع الشمك السكنٌة أو أى وحدات بالعمارات سواء 

 6312برلم       23133133أو تمتلكها الشركة مستمبال ٌكون التولٌع علٌها من االستاذ / السٌد جمعة عبد الحلٌم حسنٌن ، تارٌخ : 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 133 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

أو من ٌمثله أو ٌوكله     رئٌس مجلس االدارة   -السٌد جمعة عبد الحلٌم حسنٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  123

نائب رئٌس مجلس االدارة أو االستاذ / محمود جابر ابراهٌم حسن عضو  -مجتمعا مع أى من االستاذ / دمحم جابر ابراهٌم حسن 

  3مجلس االدارة 

لشٌكات وفتح وؼلك أما بالنسبة لكافة المعامالت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على ا

الحسابات أو االلتراض أو الرهن وبصفة عامة كافة المعامالت مع البنون تحت أى مسمى باسم الشركة ولحسابها ٌكون الى من 

 6312برلم       23133133نائب رئٌس ، تارٌخ :  -االستاذ / دمحم جابر ابراهٌم حسن 

ئٌس مجلس ادارة  مجلس االدارة أو االستاذ / محمود جابر ابراهٌم حسن  السٌد جمعة عبد الحلٌم حسنٌن  شركة مساهمة  ر -  121

نائب  -وكذلن الى من االستاذ / دمحم جابر ابراهٌم حسن   3عضو مجلس االدارة منفردٌن أو من ٌمثلهما منفردا بتوكٌل أو تفوٌض  -

ة منفردٌن أو من ٌمثلهما  بتوكٌل أو تفوٌض عضو مجلس االدار -رئٌس مجلس االدارة أو االستاذ / محمود جابر ابراهٌم حسن 

التولٌع على عمود بٌع الشمك السكنٌة أو أى وحدات بالعمارات سواء أدارٌة أو تجارٌة أو جراجات أو محالت و التى تنشؤها أو 

 6312برلم       23133133، تارٌخ :  3تملكها الشركة  مستمبال 

 2663برلم       23133133ساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : مإمن احمد دمحم علٌان دروٌش  شركة م -  122

 2663برلم       23133133أمل حلمى دمحم محمود حسنٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  123

 2663برلم       23133133صفاء حلمى دمحم محمود حسنٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  124

 2663برلم       23133133احمد حلمى دمحم محمود حسنٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  125

 2663برلم       23133133هٌثم طلعت عبد المنعم مرسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  126

 2663برلم       23133133ٌان دروٌش  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : مإمن احمد دمحم عل -  121

 2663برلم       23133133أمل حلمى دمحم محمود حسنٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  122

 2663برلم       23133133صفاء حلمى دمحم محمود حسنٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  123

 2663برلم       23133133احمد حلمى دمحم محمود حسنٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  133

 2663برلم       23133133هٌثم طلعت عبد المنعم مرسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  131

    23133133اهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : مإمن احمد دمحم علٌان دروٌش  شركة مس -  132

 2663برلم   

    23133133أمل حلمى دمحم محمود حسنٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  133

 2663برلم   

    23133133جلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : صفاء حلمى دمحم محمود حسنٌن  شركة مساهمة  عضو م -  134

 2663برلم   

    23133133احمد حلمى دمحم محمود حسنٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  135

 2663برلم   

    23133133اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  هٌثم طلعت عبد المنعم مرسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  -  136

 2663برلم   

سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثالً لشركة أسمنت العامرٌة .ش.م.م  )استماله ( ،  -  131

 1363برلم       23133133تارٌخ : 

عضو مجلس ادارة  ممثالً لشركة أسمنت العامرٌة .ش.م.م  )استماله ( ،  باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا  شركة مساهمة  -  132

 1363برلم       23133133تارٌخ : 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 233 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شركة أسمنت العامرٌة ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً لشركة أسمنت العامرٌة .ش.م.م  )استماله ( ،  -  133

 1363برلم       23133133تارٌخ : 

فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثالً لشركة أسمنت العامرٌة .ش.م.م  )استماله ( ،  رٌكاردو -  233

 1363برلم       23133133تارٌخ : 

شركة سٌمبور ترٌدٌنج إي انفرسٌونز إٌجٌبتو إس ال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً لشركة أسمنت العامرٌة  -  231

 1363برلم       23133133استماله ( ، تارٌخ : .ش.م.م  )

برلم       23133133سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  232

1363 

 1363برلم       23133133باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  233

برلم       23133133شركة أسمنت العامرٌة ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  234

1363 

برلم       23133133رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  235

1363 

ٌدٌنج إي انفرسٌونز إٌجٌبتو إس ال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ : شركة سٌمبور تر -  236

 1363برلم       23133133

سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  )ممثل لشركه سٌمبور اٌجٌبت االسمنت ش.م.م( ،  -  231

 1363برلم       23133133تارٌخ : 

باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )ممثل لشركه سٌمبور اٌجٌبت االسمنت ش.م.م( ،  -  232

 1363برلم       23133133تارٌخ : 

شركة أسمنت العامرٌة ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )ممثل لشركه سٌمبور اٌجٌبت االسمنت ش.م.م( ،  -  233

 1363برلم       23133133تارٌخ : 

رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  )ممثل لشركه سٌمبور اٌجٌبت االسمنت ش.م.م( ،  -  213

 1363برلم       23133133تارٌخ : 

سٌمبور اٌجٌبت شركة سٌمبور ترٌدٌنج إي انفرسٌونز إٌجٌبتو إس ال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )ممثل لشركه  -  211

 1363برلم       23133133االسمنت ش.م.م( ، تارٌخ : 

أ( ٌملن حك --ممثال لشركه اسمنت العامرٌه ش.م.م-سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   -  212

أو إحداهما مجتمعاً مع أي عضو  السلطة المطلمة فً التولٌع نٌابة عن الشركة رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن

 مجلس إدارة آخر أو أي  عضوٌن مجتمعٌن من أعضاء مجلس اإلدارة المذكورة اسمائهم فً السجل التجاري.  

ب( بدون اإلخالل بسلطات وصالحٌات مجلس اإلدارة ٌكون لمجلس اإلدارة السلطة فً تفوٌض أو تعٌٌن أي عدد من المدٌرٌن او 

 مجتمعٌن او منفردٌن سلطة التولٌع نٌابة عن الشركة . المفوضٌن ومنحهم سواء

 1363برلم       23133133ج( باالضافة ، تارٌخ : 

أ( ٌملن حك --ممثال لشركه اسمنت العامرٌه ش.م.م-باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  213

مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن أو إحداهما مجتمعاً مع أي عضو  السلطة المطلمة فً التولٌع نٌابة عن الشركة رئٌس

 مجلس إدارة آخر أو أي  عضوٌن مجتمعٌن من أعضاء مجلس اإلدارة المذكورة اسمائهم فً السجل التجاري.  

من المدٌرٌن او  ب( بدون اإلخالل بسلطات وصالحٌات مجلس اإلدارة ٌكون لمجلس اإلدارة السلطة فً تفوٌض أو تعٌٌن أي عدد

 المفوضٌن ومنحهم سواء مجتمعٌن او منفردٌن سلطة التولٌع نٌابة عن الشركة .



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 231 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 1363برلم       23133133ج( باالضافة ، تارٌخ : 

أ( ٌملن حك --ممثال لشركه اسمنت العامرٌه ش.م.م-شركة أسمنت العامرٌة ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  214

فً التولٌع نٌابة عن الشركة رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن أو إحداهما مجتمعاً مع أي عضو  السلطة المطلمة

 مجلس إدارة آخر أو أي  عضوٌن مجتمعٌن من أعضاء مجلس اإلدارة المذكورة اسمائهم فً السجل التجاري.  

السلطة فً تفوٌض أو تعٌٌن أي عدد من المدٌرٌن او  ب( بدون اإلخالل بسلطات وصالحٌات مجلس اإلدارة ٌكون لمجلس اإلدارة

 المفوضٌن ومنحهم سواء مجتمعٌن او منفردٌن سلطة التولٌع نٌابة عن الشركة .

 1363برلم       23133133ج( باالضافة ، تارٌخ : 

أ( ٌملن --مرٌه ش.م.مممثال لشركه اسمنت العا-رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  215

حك السلطة المطلمة فً التولٌع نٌابة عن الشركة رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن أو إحداهما مجتمعاً مع أي عضو 

 مجلس إدارة آخر أو أي  عضوٌن مجتمعٌن من أعضاء مجلس اإلدارة المذكورة اسمائهم فً السجل التجاري.  

حٌات مجلس اإلدارة ٌكون لمجلس اإلدارة السلطة فً تفوٌض أو تعٌٌن أي عدد من المدٌرٌن او ب( بدون اإلخالل بسلطات وصال

 المفوضٌن ومنحهم سواء مجتمعٌن او منفردٌن سلطة التولٌع نٌابة عن الشركة .

 1363برلم       23133133ج( باالضافة ، تارٌخ : 

ممثال لشركه اسمنت العامرٌه -شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   شركة سٌمبور ترٌدٌنج إي انفرسٌونز إٌجٌبتو إس ال  -  216

أ( ٌملن حك السلطة المطلمة فً التولٌع نٌابة عن الشركة رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن أو إحداهما --ش.م.م

 سمائهم فً السجل التجاري.  مجتمعاً مع أي عضو مجلس إدارة آخر أو أي  عضوٌن مجتمعٌن من أعضاء مجلس اإلدارة المذكورة ا

ب( بدون اإلخالل بسلطات وصالحٌات مجلس اإلدارة ٌكون لمجلس اإلدارة السلطة فً تفوٌض أو تعٌٌن أي عدد من المدٌرٌن او 

 المفوضٌن ومنحهم سواء مجتمعٌن او منفردٌن سلطة التولٌع نٌابة عن الشركة .

 1363برلم       23133133ج( باالضافة ، تارٌخ : 

سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الً السلطات الخاصة بمجلس االدارة فمد لرر مجلس  -  211

 االدارة منح االشخاص التالً اسمائهم السلطة للتولٌع نٌابة عن الشركة لدي البنون وهم :  

 المجموعة )أ( : 

 والعضو المنتدب السٌد/ سلٌم عبد المادر ـ  رئٌس مجلس اإلدارة -

 السٌد / باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا ـ عضو مجلس إدارة  -

 المجموعة )ب( :  

 السٌد / ولٌد محجوب إسماعٌل محجوب   -

 السٌد / عبد الرحمن دمحم مصطفى أحمد  -

 السٌد / أٌمن إبراهٌم فإاد رمضان المحتسب  -

 1363برلم       23133133رٌخ : ولألشخاص المشار إلٌهم أنفا الحك فً التولٌع ، تا

باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الً السلطات الخاصة بمجلس االدارة فمد لرر مجلس  -  212

 االدارة منح االشخاص التالً اسمائهم السلطة للتولٌع نٌابة عن الشركة لدي البنون وهم :  

 المجموعة )أ( : 

 م عبد المادر ـ  رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدبالسٌد/ سلٌ -



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 232 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 السٌد / باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا ـ عضو مجلس إدارة  -

 المجموعة )ب( :  

 السٌد / ولٌد محجوب إسماعٌل محجوب   -

 السٌد / عبد الرحمن دمحم مصطفى أحمد  -

 السٌد / أٌمن إبراهٌم فإاد رمضان المحتسب  -

 1363برلم       23133133ر إلٌهم أنفا الحك فً التولٌع ، تارٌخ : ولألشخاص المشا

شركة أسمنت العامرٌة ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الً السلطات الخاصة بمجلس االدارة فمد لرر مجلس  -  213

 االدارة منح االشخاص التالً اسمائهم السلطة للتولٌع نٌابة عن الشركة لدي البنون وهم :  

 المجموعة )أ( : 

 السٌد/ سلٌم عبد المادر ـ  رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب -

 السٌد / باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا ـ عضو مجلس إدارة  -

 المجموعة )ب( :  

 السٌد / ولٌد محجوب إسماعٌل محجوب   -

 السٌد / عبد الرحمن دمحم مصطفى أحمد  -

 رمضان المحتسب السٌد / أٌمن إبراهٌم فإاد  -

 1363برلم       23133133ولألشخاص المشار إلٌهم أنفا الحك فً التولٌع ، تارٌخ : 

رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الً السلطات الخاصة بمجلس االدارة فمد لرر  -  223

 نٌابة عن الشركة لدي البنون وهم :  مجلس االدارة منح االشخاص التالً اسمائهم السلطة للتولٌع 

 المجموعة )أ( : 

 السٌد/ سلٌم عبد المادر ـ  رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب -

 السٌد / باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا ـ عضو مجلس إدارة  -

 المجموعة )ب( :  

 السٌد / ولٌد محجوب إسماعٌل محجوب   -

 أحمد السٌد / عبد الرحمن دمحم مصطفى  -

 السٌد / أٌمن إبراهٌم فإاد رمضان المحتسب  -

 1363برلم       23133133ولألشخاص المشار إلٌهم أنفا الحك فً التولٌع ، تارٌخ : 

شركة سٌمبور ترٌدٌنج إي انفرسٌونز إٌجٌبتو إس ال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الً السلطات الخاصة بمجلس  -  221

 االدارة منح االشخاص التالً اسمائهم السلطة للتولٌع نٌابة عن الشركة لدي البنون وهم :  االدارة فمد لرر مجلس 

 المجموعة )أ( : 

 السٌد/ سلٌم عبد المادر ـ  رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب -



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 233 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 السٌد / باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا ـ عضو مجلس إدارة  -

 المجموعة )ب( :  

 ب إسماعٌل محجوب  السٌد / ولٌد محجو -

 السٌد / عبد الرحمن دمحم مصطفى أحمد  -

 السٌد / أٌمن إبراهٌم فإاد رمضان المحتسب  -

 1363برلم       23133133ولألشخاص المشار إلٌهم أنفا الحك فً التولٌع ، تارٌخ : 

ركة لدي البنون وفما للحدود والمعاٌٌر سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بالنٌابة عن الش -  222

 التالٌة :   

 من أجل المٌام بالعملٌات التالٌة : 

 فتح او ؼلك  حسابات باسم الشركة فى البنون ، اٌداع المبالػ النمدٌة او الشٌكات بالحسابات ، طلب اصدار دفاتر شٌكات .  -

 ع البنون .التنفٌذ والتولٌع  ألى عملٌات ؼٌر متعلمة بمبالػ مالٌة م -

التولٌع على جمٌع الطلبات والعمود الخاصة بالودائع البنكٌة سواء كانت لربطها أو زٌادتها او إنماصها او كسرها كلٌة ،  -

 1363برلم       23133133والتولٌع على طلبات بٌع او شراء اذون الخزانة ، السندات ، تارٌخ : 

مساهمة  عضو مجلس ادارة  بالنٌابة عن الشركة لدي البنون وفما للحدود والمعاٌٌر باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا  شركة  -  223

 التالٌة :   

 من أجل المٌام بالعملٌات التالٌة : 

 فتح او ؼلك  حسابات باسم الشركة فى البنون ، اٌداع المبالػ النمدٌة او الشٌكات بالحسابات ، طلب اصدار دفاتر شٌكات .  -

 ع  ألى عملٌات ؼٌر متعلمة بمبالػ مالٌة مع البنون .التنفٌذ والتولٌ -

التولٌع على جمٌع الطلبات والعمود الخاصة بالودائع البنكٌة سواء كانت لربطها أو زٌادتها او إنماصها او كسرها كلٌة ،  -

 1363برلم       23133133والتولٌع على طلبات بٌع او شراء اذون الخزانة ، السندات ، تارٌخ : 

شركة أسمنت العامرٌة ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بالنٌابة عن الشركة لدي البنون وفما للحدود والمعاٌٌر  -  224

 التالٌة :   

 من أجل المٌام بالعملٌات التالٌة : 

 ار دفاتر شٌكات . فتح او ؼلك  حسابات باسم الشركة فى البنون ، اٌداع المبالػ النمدٌة او الشٌكات بالحسابات ، طلب اصد -

 التنفٌذ والتولٌع  ألى عملٌات ؼٌر متعلمة بمبالػ مالٌة مع البنون . -

التولٌع على جمٌع الطلبات والعمود الخاصة بالودائع البنكٌة سواء كانت لربطها أو زٌادتها او إنماصها او كسرها كلٌة ،  -

 1363برلم       23133133ارٌخ : والتولٌع على طلبات بٌع او شراء اذون الخزانة ، السندات ، ت

رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بالنٌابة عن الشركة لدي البنون وفما للحدود  -  225

 والمعاٌٌر التالٌة :   

 من أجل المٌام بالعملٌات التالٌة : 

 ػ النمدٌة او الشٌكات بالحسابات ، طلب اصدار دفاتر شٌكات . فتح او ؼلك  حسابات باسم الشركة فى البنون ، اٌداع المبال -



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 234 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التنفٌذ والتولٌع  ألى عملٌات ؼٌر متعلمة بمبالػ مالٌة مع البنون . -

التولٌع على جمٌع الطلبات والعمود الخاصة بالودائع البنكٌة سواء كانت لربطها أو زٌادتها او إنماصها او كسرها كلٌة ،  -

 1363برلم       23133133ت بٌع او شراء اذون الخزانة ، السندات ، تارٌخ : والتولٌع على طلبا

شركة سٌمبور ترٌدٌنج إي انفرسٌونز إٌجٌبتو إس ال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بالنٌابة عن الشركة لدي البنون  -  226

 وفما للحدود والمعاٌٌر التالٌة :   

 من أجل المٌام بالعملٌات التالٌة : 

 فتح او ؼلك  حسابات باسم الشركة فى البنون ، اٌداع المبالػ النمدٌة او الشٌكات بالحسابات ، طلب اصدار دفاتر شٌكات .  -

 التنفٌذ والتولٌع  ألى عملٌات ؼٌر متعلمة بمبالػ مالٌة مع البنون . -

أو زٌادتها او إنماصها او كسرها كلٌة ،  التولٌع على جمٌع الطلبات والعمود الخاصة بالودائع البنكٌة سواء كانت لربطها -

 1363برلم       23133133والتولٌع على طلبات بٌع او شراء اذون الخزانة ، السندات ، تارٌخ : 

سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الحكومٌة ، أي نوع من االستثمارات فً صنادٌك  -  221

 األدوات المالٌة المصدرة من الحكومة .االستثمار المائمة فً 

 التولٌع على الشٌكات ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة، طلبات التحوٌالت ، أى وسٌلة اخرى من وسائل السداد .  -

 التولٌع على طلبات إصدار وتعدٌل وإلؽاء خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة .  -

 . التولٌع على طلبات االلتراض والرهن -

وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات المجموعة فى مصر ) ونعنى بذلن اى من شركة  

 1363برلم       23133133سٌمبور اٌجٌبت ، تارٌخ : 

ستثمارات فً صنادٌك باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحكومٌة ، أي نوع من اال -  222

 االستثمار المائمة فً األدوات المالٌة المصدرة من الحكومة .

 التولٌع على الشٌكات ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة، طلبات التحوٌالت ، أى وسٌلة اخرى من وسائل السداد .  -

 ة . التولٌع على طلبات إصدار وتعدٌل وإلؽاء خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌ -

 التولٌع على طلبات االلتراض والرهن . -

وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات المجموعة فى مصر ) ونعنى بذلن اى من شركة  

 1363برلم       23133133سٌمبور اٌجٌبت ، تارٌخ : 

مجلس ادارة  الحكومٌة ، أي نوع من االستثمارات فً صنادٌك شركة أسمنت العامرٌة ش.م.م  شركة مساهمة  عضو  -  223

 االستثمار المائمة فً األدوات المالٌة المصدرة من الحكومة .

 التولٌع على الشٌكات ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة، طلبات التحوٌالت ، أى وسٌلة اخرى من وسائل السداد .  -

 ء خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة . التولٌع على طلبات إصدار وتعدٌل وإلؽا -

 التولٌع على طلبات االلتراض والرهن . -

وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات المجموعة فى مصر ) ونعنى بذلن اى من شركة  

 1363برلم       23133133سٌمبور اٌجٌبت ، تارٌخ : 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 235 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الحكومٌة ، أي نوع من االستثمارات فً صنادٌك رٌكاردو  -  233

 االستثمار المائمة فً األدوات المالٌة المصدرة من الحكومة .

 . التولٌع على الشٌكات ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة، طلبات التحوٌالت ، أى وسٌلة اخرى من وسائل السداد  -

 التولٌع على طلبات إصدار وتعدٌل وإلؽاء خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة .  -

 التولٌع على طلبات االلتراض والرهن . -

وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات المجموعة فى مصر ) ونعنى بذلن اى من شركة  

 1363برلم       23133133: سٌمبور اٌجٌبت ، تارٌخ 

شركة سٌمبور ترٌدٌنج إي انفرسٌونز إٌجٌبتو إس ال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحكومٌة ، أي نوع من  -  231

 االستثمارات فً صنادٌك االستثمار المائمة فً األدوات المالٌة المصدرة من الحكومة .

 لمصرفٌة، طلبات التحوٌالت ، أى وسٌلة اخرى من وسائل السداد . التولٌع على الشٌكات ، طلبات اصدار الشٌكات ا -

 التولٌع على طلبات إصدار وتعدٌل وإلؽاء خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة .  -

 التولٌع على طلبات االلتراض والرهن . -

وعة فى مصر ) ونعنى بذلن اى من شركة وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات المجم 

 1363برلم       23133133سٌمبور اٌجٌبت ، تارٌخ : 

سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  لألسمنت  ، شركة أسمنت  العامرٌة ، شركة أسمنت   -  232

اس التعبئة ) سٌمبسان( ، و شركة العامرٌة سٌمبور رٌدى سٌمبور العامرٌة ، شركة خدمات األسمنت  ، شركة سٌمبور لصناعة اكٌ

 مكس ، شركة العامرٌة الدخٌلة تٌرمٌنال ( .

 ( 1وذلن من أجل تنفٌذ أى من العملٌات / التحوٌالت المشار الٌها فى الفمرة رلم )

فٌة والشٌكات ممبولة سحب النمدٌة من الحسابات ،  تولٌع الشٌكات ، طلبات تحوٌالت ، طلبات اصدار الشٌكات المصر -

 1363برلم       23133133الدفع ، اٌة وسٌلة اخرى متعلمة بدفع مبالػ مالٌة ؼٌر مذكورة فى هذه ، تارٌخ : 

باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لألسمنت  ، شركة أسمنت  العامرٌة ، شركة أسمنت   -  233

دمات األسمنت  ، شركة سٌمبور لصناعة اكٌاس التعبئة ) سٌمبسان( ، و شركة العامرٌة سٌمبور رٌدى سٌمبور العامرٌة ، شركة خ

 مكس ، شركة العامرٌة الدخٌلة تٌرمٌنال ( .

 ( 1وذلن من أجل تنفٌذ أى من العملٌات / التحوٌالت المشار الٌها فى الفمرة رلم )

ات تحوٌالت ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة والشٌكات ممبولة سحب النمدٌة من الحسابات ،  تولٌع الشٌكات ، طلب -

 1363برلم       23133133الدفع ، اٌة وسٌلة اخرى متعلمة بدفع مبالػ مالٌة ؼٌر مذكورة فى هذه ، تارٌخ : 

كة أسمنت  شركة أسمنت العامرٌة ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لألسمنت  ، شركة أسمنت  العامرٌة ، شر -  234

سٌمبور العامرٌة ، شركة خدمات األسمنت  ، شركة سٌمبور لصناعة اكٌاس التعبئة ) سٌمبسان( ، و شركة العامرٌة سٌمبور رٌدى 

 مكس ، شركة العامرٌة الدخٌلة تٌرمٌنال ( .

 ( 1وذلن من أجل تنفٌذ أى من العملٌات / التحوٌالت المشار الٌها فى الفمرة رلم )

من الحسابات ،  تولٌع الشٌكات ، طلبات تحوٌالت ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة والشٌكات ممبولة سحب النمدٌة  -

 1363برلم       23133133الدفع ، اٌة وسٌلة اخرى متعلمة بدفع مبالػ مالٌة ؼٌر مذكورة فى هذه ، تارٌخ : 

ة  لألسمنت  ، شركة أسمنت  العامرٌة ، شركة رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادار -  235

أسمنت  سٌمبور العامرٌة ، شركة خدمات األسمنت  ، شركة سٌمبور لصناعة اكٌاس التعبئة ) سٌمبسان( ، و شركة العامرٌة 

 سٌمبور رٌدى مكس ، شركة العامرٌة الدخٌلة تٌرمٌنال ( .



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 ( 1الٌها فى الفمرة رلم )وذلن من أجل تنفٌذ أى من العملٌات / التحوٌالت المشار 

سحب النمدٌة من الحسابات ،  تولٌع الشٌكات ، طلبات تحوٌالت ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة والشٌكات ممبولة  -

 1363برلم       23133133الدفع ، اٌة وسٌلة اخرى متعلمة بدفع مبالػ مالٌة ؼٌر مذكورة فى هذه ، تارٌخ : 

إي انفرسٌونز إٌجٌبتو إس ال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لألسمنت  ، شركة أسمنت   شركة سٌمبور ترٌدٌنج -  236

العامرٌة ، شركة أسمنت  سٌمبور العامرٌة ، شركة خدمات األسمنت  ، شركة سٌمبور لصناعة اكٌاس التعبئة ) سٌمبسان( ، و 

 . شركة العامرٌة سٌمبور رٌدى مكس ، شركة العامرٌة الدخٌلة تٌرمٌنال (

 ( 1وذلن من أجل تنفٌذ أى من العملٌات / التحوٌالت المشار الٌها فى الفمرة رلم )

سحب النمدٌة من الحسابات ،  تولٌع الشٌكات ، طلبات تحوٌالت ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة والشٌكات ممبولة  -

 1363برلم       23133133ٌخ : الدفع ، اٌة وسٌلة اخرى متعلمة بدفع مبالػ مالٌة ؼٌر مذكورة فى هذه ، تار

 سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الفمرة . -  231

التولٌع على جمٌع المستندات والعمود الخاصة ببٌع او شراء العمالت ، وكذلن التولٌع على العمود الخاصة بعملٌات  -

( وعمود الخٌارات )  Forwards( والعمود االجلة ) Swapsد المبادلة ) ( بما فى ذلن عموDerivativesالمشتمات المالٌة ) 

Options  ) 

وأى نوع اخر من عمود عملٌات المشتمات المالٌة ، وذلن لتؽطٌة المخاطر الناجمة عن التذبذب فى سعر الصرؾ لكافة العمالت 

 االجنبٌة والمحلٌة واسعار الفائدة .

 1363برلم       23133133حٌث اصدارها أو الؽائها او زٌادتها ، تارٌخ :  التولٌع على مستندات االلتراض من -

 باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الفمرة . -  232

التولٌع على جمٌع المستندات والعمود الخاصة ببٌع او شراء العمالت ، وكذلن التولٌع على العمود الخاصة بعملٌات  -

( وعمود الخٌارات )  Forwards( والعمود االجلة ) Swaps( بما فى ذلن عمود المبادلة ) Derivativesتمات المالٌة ) المش

Options  ) 

وأى نوع اخر من عمود عملٌات المشتمات المالٌة ، وذلن لتؽطٌة المخاطر الناجمة عن التذبذب فى سعر الصرؾ لكافة العمالت 

 لفائدة .االجنبٌة والمحلٌة واسعار ا

 1363برلم       23133133التولٌع على مستندات االلتراض من حٌث اصدارها أو الؽائها او زٌادتها ، تارٌخ :  -

 شركة أسمنت العامرٌة ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الفمرة . -  233

التولٌع على العمود الخاصة بعملٌات التولٌع على جمٌع المستندات والعمود الخاصة ببٌع او شراء العمالت ، وكذلن  -

( وعمود الخٌارات )  Forwards( والعمود االجلة ) Swaps( بما فى ذلن عمود المبادلة ) Derivativesالمشتمات المالٌة ) 

Options  ) 

افة العمالت وأى نوع اخر من عمود عملٌات المشتمات المالٌة ، وذلن لتؽطٌة المخاطر الناجمة عن التذبذب فى سعر الصرؾ لك

 االجنبٌة والمحلٌة واسعار الفائدة .

 1363برلم       23133133التولٌع على مستندات االلتراض من حٌث اصدارها أو الؽائها او زٌادتها ، تارٌخ :  -

 رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الفمرة . -  243

العمود الخاصة ببٌع او شراء العمالت ، وكذلن التولٌع على العمود الخاصة بعملٌات التولٌع على جمٌع المستندات و -

( وعمود الخٌارات )  Forwards( والعمود االجلة ) Swaps( بما فى ذلن عمود المبادلة ) Derivativesالمشتمات المالٌة ) 

Options  ) 
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المخاطر الناجمة عن التذبذب فى سعر الصرؾ لكافة العمالت  وأى نوع اخر من عمود عملٌات المشتمات المالٌة ، وذلن لتؽطٌة

 االجنبٌة والمحلٌة واسعار الفائدة .

 1363برلم       23133133التولٌع على مستندات االلتراض من حٌث اصدارها أو الؽائها او زٌادتها ، تارٌخ :  -

 مة  عضو مجلس ادارة  الفمرة .شركة سٌمبور ترٌدٌنج إي انفرسٌونز إٌجٌبتو إس ال  شركة مساه -  241

التولٌع على جمٌع المستندات والعمود الخاصة ببٌع او شراء العمالت ، وكذلن التولٌع على العمود الخاصة بعملٌات  -

( وعمود الخٌارات )  Forwards( والعمود االجلة ) Swaps( بما فى ذلن عمود المبادلة ) Derivativesالمشتمات المالٌة ) 

Options )  

وأى نوع اخر من عمود عملٌات المشتمات المالٌة ، وذلن لتؽطٌة المخاطر الناجمة عن التذبذب فى سعر الصرؾ لكافة العمالت 

 االجنبٌة والمحلٌة واسعار الفائدة .

 1363برلم       23133133التولٌع على مستندات االلتراض من حٌث اصدارها أو الؽائها او زٌادتها ، تارٌخ :  -

 سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  او تخفٌضها واى مستندات اخرى ذات صلة . -  242

التولٌع على طلبات فتح او الؽاء او زٌادة او انماص خطابات الضمان البنكٌة واالعتمادات المستندٌة او اى اداة بنكٌة مثٌلة  -

. 

ٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات التولٌع على طلبات إصدار الرهن وذلن ب -

 المجموعة فى مصر والموضحة أعاله . 

التولٌع على الطلبات او العمود او اى مستندات اخرى خاصة بؤى نوع من العملٌات البنكٌة المتعلمة بالتسهٌالت االئتمانٌة  -

 1363برلم       23133133تارٌخ : او المروض البنكٌة او حسابات السحب على ، 

 باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  او تخفٌضها واى مستندات اخرى ذات صلة . -  243

التولٌع على طلبات فتح او الؽاء او زٌادة او انماص خطابات الضمان البنكٌة واالعتمادات المستندٌة او اى اداة بنكٌة مثٌلة  -

. 

التولٌع على طلبات إصدار الرهن وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات  -

 المجموعة فى مصر والموضحة أعاله . 

التولٌع على الطلبات او العمود او اى مستندات اخرى خاصة بؤى نوع من العملٌات البنكٌة المتعلمة بالتسهٌالت االئتمانٌة  -

 1363برلم       23133133و المروض البنكٌة او حسابات السحب على ، تارٌخ : ا

 شركة أسمنت العامرٌة ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  او تخفٌضها واى مستندات اخرى ذات صلة . -  244

المستندٌة او اى اداة بنكٌة مثٌلة  التولٌع على طلبات فتح او الؽاء او زٌادة او انماص خطابات الضمان البنكٌة واالعتمادات -

. 

التولٌع على طلبات إصدار الرهن وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات  -

 المجموعة فى مصر والموضحة أعاله . 

ٌة المتعلمة بالتسهٌالت االئتمانٌة التولٌع على الطلبات او العمود او اى مستندات اخرى خاصة بؤى نوع من العملٌات البنك -

 1363برلم       23133133او المروض البنكٌة او حسابات السحب على ، تارٌخ : 

 رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  او تخفٌضها واى مستندات اخرى ذات صلة . -  245

انماص خطابات الضمان البنكٌة واالعتمادات المستندٌة او اى اداة بنكٌة مثٌلة  التولٌع على طلبات فتح او الؽاء او زٌادة او -

. 
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التولٌع على طلبات إصدار الرهن وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات  -

 المجموعة فى مصر والموضحة أعاله . 

ندات اخرى خاصة بؤى نوع من العملٌات البنكٌة المتعلمة بالتسهٌالت االئتمانٌة التولٌع على الطلبات او العمود او اى مست -

 1363برلم       23133133او المروض البنكٌة او حسابات السحب على ، تارٌخ : 

شركة سٌمبور ترٌدٌنج إي انفرسٌونز إٌجٌبتو إس ال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  او تخفٌضها واى مستندات  -  246

 ى ذات صلة .اخر

التولٌع على طلبات فتح او الؽاء او زٌادة او انماص خطابات الضمان البنكٌة واالعتمادات المستندٌة او اى اداة بنكٌة مثٌلة  -

. 

التولٌع على طلبات إصدار الرهن وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات  -

 موضحة أعاله . المجموعة فى مصر وال

التولٌع على الطلبات او العمود او اى مستندات اخرى خاصة بؤى نوع من العملٌات البنكٌة المتعلمة بالتسهٌالت االئتمانٌة  -

 1363برلم       23133133او المروض البنكٌة او حسابات السحب على ، تارٌخ : 

عضو منتدب  المكشوؾ او العمود االٌجارٌة واى خدمات بنكٌة سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة و -  241

 اخرى مشابهة .

 وذلن من اجل تنفٌذ اى من التحوٌالت / العملٌات السابك ذكرها: 

ملٌون جنٌه مصرى او ماٌعادلها بالعمالت االخرى ٌمكن ألى مفوض من  12فٌما ٌتعلك بالمبالػ الل من او تعادل  -

عة )ب( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعا مع اى فرد من المجموعة )أ( او اى فردٌن من المجموعة )أ( المفوضٌن اعاله من المجمو

 مجتمعٌن .

ملٌون جنٌه مصري او ما ٌعادلها بالعمالت األخرى ٌمكن الى عضوٌن فى المجموعة ،  12فٌما ٌتعلك بالمبالػ أكثر من  -

 1363برلم       23133133تارٌخ : 

فرناندو سنترا دٌال أكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المكشوؾ او العمود االٌجارٌة واى خدمات بنكٌة اخرى باولو  -  242

 مشابهة .

 وذلن من اجل تنفٌذ اى من التحوٌالت / العملٌات السابك ذكرها: 

ى ٌمكن ألى مفوض من ملٌون جنٌه مصرى او ماٌعادلها بالعمالت االخر 12فٌما ٌتعلك بالمبالػ الل من او تعادل  -

المفوضٌن اعاله من المجموعة )ب( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعا مع اى فرد من المجموعة )أ( او اى فردٌن من المجموعة )أ( 

 مجتمعٌن .

ملٌون جنٌه مصري او ما ٌعادلها بالعمالت األخرى ٌمكن الى عضوٌن فى المجموعة ،  12فٌما ٌتعلك بالمبالػ أكثر من  -

 1363برلم       23133133رٌخ : تا

شركة أسمنت العامرٌة ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المكشوؾ او العمود االٌجارٌة واى خدمات بنكٌة  -  243

 اخرى مشابهة .

 وذلن من اجل تنفٌذ اى من التحوٌالت / العملٌات السابك ذكرها: 

ن جنٌه مصرى او ماٌعادلها بالعمالت االخرى ٌمكن ألى مفوض من ملٌو 12فٌما ٌتعلك بالمبالػ الل من او تعادل  -

المفوضٌن اعاله من المجموعة )ب( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعا مع اى فرد من المجموعة )أ( او اى فردٌن من المجموعة )أ( 

 مجتمعٌن .

األخرى ٌمكن الى عضوٌن فى المجموعة ،  ملٌون جنٌه مصري او ما ٌعادلها بالعمالت 12فٌما ٌتعلك بالمبالػ أكثر من  -

 1363برلم       23133133تارٌخ : 
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رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المكشوؾ او العمود االٌجارٌة واى خدمات بنكٌة  -  253

 اخرى مشابهة .

 وذلن من اجل تنفٌذ اى من التحوٌالت / العملٌات السابك ذكرها: 

ملٌون جنٌه مصرى او ماٌعادلها بالعمالت االخرى ٌمكن ألى مفوض من  12فٌما ٌتعلك بالمبالػ الل من او تعادل  -

المفوضٌن اعاله من المجموعة )ب( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعا مع اى فرد من المجموعة )أ( او اى فردٌن من المجموعة )أ( 

 مجتمعٌن .

ملٌون جنٌه مصري او ما ٌعادلها بالعمالت األخرى ٌمكن الى عضوٌن فى المجموعة ،  12من فٌما ٌتعلك بالمبالػ أكثر  -

 1363برلم       23133133تارٌخ : 

شركة سٌمبور ترٌدٌنج إي انفرسٌونز إٌجٌبتو إس ال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المكشوؾ او العمود االٌجارٌة  -  251

 واى خدمات بنكٌة اخرى مشابهة .

 ذلن من اجل تنفٌذ اى من التحوٌالت / العملٌات السابك ذكرها: و

ملٌون جنٌه مصرى او ماٌعادلها بالعمالت االخرى ٌمكن ألى مفوض من  12فٌما ٌتعلك بالمبالػ الل من او تعادل  -

فردٌن من المجموعة )أ(  المفوضٌن اعاله من المجموعة )ب( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعا مع اى فرد من المجموعة )أ( او اى

 مجتمعٌن .

ملٌون جنٌه مصري او ما ٌعادلها بالعمالت األخرى ٌمكن الى عضوٌن فى المجموعة ،  12فٌما ٌتعلك بالمبالػ أكثر من  -

 1363برلم       23133133تارٌخ : 

 ن العملٌات مجتمعٌن سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  )أ( التولٌع على تل -  252

وذلن مع مراعاة ان جمٌع السلطات والصالحٌات المشار الٌها اعاله ٌتم العمل بها على جمٌع التطبٌمات البنكٌة االلكترونٌة 

 والمعامالت البنكٌة عن طرٌك شبكة االنترنت .

برلم       23133133. ، تارٌخ : على أن تبمى كافة الصالحٌات األخرى المإشر بها فً السجل التجاري كما هً دون تؽٌٌر 

1363 

 باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )أ( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعٌن  -  253

وذلن مع مراعاة ان جمٌع السلطات والصالحٌات المشار الٌها اعاله ٌتم العمل بها على جمٌع التطبٌمات البنكٌة االلكترونٌة 

 المعامالت البنكٌة عن طرٌك شبكة االنترنت .و

برلم       23133133على أن تبمى كافة الصالحٌات األخرى المإشر بها فً السجل التجاري كما هً دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : 

1363 

  شركة أسمنت العامرٌة ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )أ( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعٌن -  254

وذلن مع مراعاة ان جمٌع السلطات والصالحٌات المشار الٌها اعاله ٌتم العمل بها على جمٌع التطبٌمات البنكٌة االلكترونٌة 

 والمعامالت البنكٌة عن طرٌك شبكة االنترنت .

برلم       23133133على أن تبمى كافة الصالحٌات األخرى المإشر بها فً السجل التجاري كما هً دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : 

1363 

 رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  )أ( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعٌن  -  255

وذلن مع مراعاة ان جمٌع السلطات والصالحٌات المشار الٌها اعاله ٌتم العمل بها على جمٌع التطبٌمات البنكٌة االلكترونٌة 

 عن طرٌك شبكة االنترنت . والمعامالت البنكٌة
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 213 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       23133133على أن تبمى كافة الصالحٌات األخرى المإشر بها فً السجل التجاري كما هً دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : 

1363 

شركة سٌمبور ترٌدٌنج إي انفرسٌونز إٌجٌبتو إس ال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )أ( التولٌع على تلن العملٌات  -  256

 معٌن مجت

وذلن مع مراعاة ان جمٌع السلطات والصالحٌات المشار الٌها اعاله ٌتم العمل بها على جمٌع التطبٌمات البنكٌة االلكترونٌة 

 والمعامالت البنكٌة عن طرٌك شبكة االنترنت .

برلم       23133133على أن تبمى كافة الصالحٌات األخرى المإشر بها فً السجل التجاري كما هً دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : 

1363 

برلم       23133133سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  251

1363 

 1363برلم       23133133باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  252

برلم       23133133ة أسمنت العامرٌة ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ : شرك -  253

1363 

برلم       23133133رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  263

1363 

ٌبتو إس ال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ : شركة سٌمبور ترٌدٌنج إي انفرسٌونز إٌج -  261

 1363برلم       23133133

 4143برلم       23133133شادى ٌسرى السٌد ابو شادى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  262

 4143برلم       23133133ارٌخ : شرٌؾ محمود حنفى محمود العٌسوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، ت -  263

 4143برلم       23133133تؽرٌد احمد دمحم لندٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  264

 4143برلم       23133133حنان احمد عبد الستار امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  265

 4143برلم       23133133شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : نٌفٌن محمود حنفى العٌسوى   -  266

شادى ٌسرى السٌد ابو شادى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )اعاده تشكٌل مجلس االداره( تجدٌد مدة مجلس االدارة  -  261

 4143برلم       23133133لمدة ثالث سنوات ، تارٌخ : 

لعٌسوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  )اعاده تشكٌل مجلس االداره( تجدٌد مدة مجلس شرٌؾ محمود حنفى محمود ا -  262

 4143برلم       23133133االدارة لمدة ثالث سنوات ، تارٌخ : 

تؽرٌد احمد دمحم لندٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )اعاده تشكٌل مجلس االداره( تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة  -  263

 4143برلم       23133133سنوات ، تارٌخ :  ثالث

حنان احمد عبد الستار امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )اعاده تشكٌل مجلس االداره( تجدٌد مدة مجلس االدارة  -  213

 4143برلم       23133133لمدة ثالث سنوات ، تارٌخ : 

لس ادارة  )اعاده تشكٌل مجلس االداره( تجدٌد مدة مجلس االدارة نٌفٌن محمود حنفى العٌسوى  شركة مساهمة  عضو مج -  211

 4143برلم       23133133لمدة ثالث سنوات ، تارٌخ : 

شرٌؾ محمود حنفً محمود العٌسوي  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الموافمه على تجدٌد مدة مجلس االدارةلمدة  -  212

 635برلم       23133133ل الحالى . ، تارٌخ : ثالث سنوات لادمة مع االبماء على التشكٌ
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جوزؾ جورج عماد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تمت الموافمه على تفوٌض كل من الساده / دمحم ماجد احمد  -  213

نفردٌن فى فإاد  محمود حٌدر، جوزؾ جورج عماد مجتمعٌن او منفردٌن فى المٌام باعمال االداره ولهما الحك مجتمعٌن  او م

التولٌع على الشٌكات الخاصه بالشركه وكذلن فتح حسابات باسم الشركه امام جمٌع البنون المصرٌه واالجنبٌه وكافه المصارؾ 

وكذلن السحب واالٌداع فٌها وبها وكذلن لهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى االلتراض من البنون والتولٌع على كافه عمود 

 2335برلم       23133133ن لهما الحك فى لبول وتمدٌر الرهن واالمتٌاز ، تارٌخ : المروض وتعدٌالتها وكذل

جوزؾ جورج عماد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  على االصول المملوكه للشركه والتولٌع والتعامل مع جمٌع  -  214

ع نٌابه عن الشركه امام مكاتب ومؤمورٌات الشهر العمارى الشركات المتعامله مع الشركه بكافه انو اعها وكذلن لهما الحك فى التولٌ

والتوثٌك وكذلن تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات االدارٌه والحكومٌه بكافه انواعها واختصاصاتها وجمٌع شركات لطاع االعمال 

فٌه وبصفه عامه لهما العام والخاص ولهما مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى تفوٌض اى شخص فى كل او جزء مما تم تفوٌضهما 

 2335برلم       23133133كافه الصالحٌات فى المٌام بكافه االعمال المهام التى تستلزمها ، تارٌخ : 

جوزؾ جورج عماد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وٌتطلبها نشاط الشركه على ان تزٌل التولٌع فى اى اجراء  -  215

)على الشركة مراعاة سلطات التولٌع الواردة بالسجل التجارى وسلطات مجلس االدارة الواردة بصفتهما التى الرها هذا المجلس .

 2335برلم       23133133بالنظام االساسى والعرض على الجمعٌة العامة للتصدٌك ( ، تارٌخ : 

 3632رلم   ب    23133133رانٌا شولى فهمى على رحٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  216

 3632برلم       23133133أحمد صبحى عطٌه منصور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  211

 3632برلم       23133133محمود فرٌد محمود شراره  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  212

 3632برلم       23133133عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : ثرٌا عبد الجلٌل عبد المادر ابو بكر  شركة مساهمة   -  213

 3632برلم       23133133سامى مسٌحه كٌرلس بطرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  223

 رإؾ رضا عبد الحمٌد احمد حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة لفترة تالٌة مدتها ثالث -  221

 11122برلم       23133134سنوات ، تارٌخ : 

رإؾ رضا عبد الحمٌد احمد حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة لفترة تالٌة مدتها ثالث  -  222

 11122برلم       23133134سنوات ، تارٌخ : 

دارة  توزٌع الصالحٌات لالستاذ/ صالح عبد الحمٌد صالح عبد الحمٌد الدسولى احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ا -  223

رئٌس مجلس االدارة لٌكون له الحك منفردا فى االدارة و التولٌع و تمثٌل الشركة و التولٌع على عمود الشراء و البٌع و  -الدسولى 

لتوثٌك امام الجهات الحكومٌة و المعاوضة للعمارات و المنموالت و ؼٌرها باسم الشركة و الؼراض الشركة امام الشهر العمارى و ا

ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام  و لطاع االعمال العام و الخاص و التولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة و اى نوع من انواع 

 13142برلم       23133134المعامالت المالٌة مع البنون و المصارؾ و الهٌئات المالٌة ، تارٌخ : 

مٌد الدسولى احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  كالسحب و االٌداع و فتح و ؼلك الحسابات و صالح عبد الح -  224

التولٌع على الشٌكات و له حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر.)ٌلزم موافمه الجمعٌة العامة مسبما على بٌع االصول ( ، تارٌخ 

 13142برلم       23133134: 

توفٌك عبد هللا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن الشركه المصرٌه المابضه  مجدى عبد الفتاح -  225

 1236برلم       23133134للؽازات الطبٌعٌه )اٌجاس( انهاء عضوٌته ، تارٌخ : 

للؽازات الطبٌعٌه اٌمن دمحم عبد المنصؾ صمر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركه المصرٌه المابضه  -  226

 1236برلم       23133134)اٌجاس( انهاء عضوٌته ، تارٌخ : 

مجدى عبد الفتاح توفٌك عبد هللا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تعٌٌن  السٌد المهندس/ مجدى عبد  -  221

تعدٌل التفوٌض فى  -الكٌمٌائى/ دمحم محمود زكى دمحم.الفتاح توفٌك عبد هللا ـــ رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب بدال من السٌد 

 -التعامل مع البنون والتولٌع على الشٌكات على النحو التالى:
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 -تولٌع أول :

  

كل من السٌد المهندس/ مجدى عبد الفتاح توفٌك عبد هللا ـــ رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب وٌنوب عنه فى التولٌع فى حالة  

 مدٌر عام الشئون اإلدارٌة. -تابى محدد المدة السٌد األستاذ/ أحمد سعٌد فخٌرؼٌابه بتفوٌض ك

  

 1236برلم       23133134، تارٌخ :  -تولٌع ثانى :

اٌمن دمحم عبد المنصؾ صمر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تعٌٌن  السٌد المهندس/ مجدى عبد الفتاح توفٌك عبد هللا  -  222

تعدٌل التفوٌض فى التعامل مع البنون  -ارة والعضو المنتدب بدال من السٌد الكٌمٌائى/ دمحم محمود زكى دمحم.ـــ رئٌس مجلس االد

 -والتولٌع على الشٌكات على النحو التالى:

 -تولٌع أول :

  

فى التولٌع فى حالة كل من السٌد المهندس/ مجدى عبد الفتاح توفٌك عبد هللا ـــ رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب وٌنوب عنه  

 مدٌر عام الشئون اإلدارٌة. -ؼٌابه بتفوٌض كتابى محدد المدة السٌد األستاذ/ أحمد سعٌد فخٌر

  

 1236برلم       23133134، تارٌخ :  -تولٌع ثانى :

طاهر حسٌن مجدى عبد الفتاح توفٌك عبد هللا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  السٌد المحاسب/ أحمد  -  223

 مدٌر عام الشئون المالٌة أو السٌد المحاسب/ أحمد دمحم رأفت أحمد سامى أباظة ـــ مدٌر إدارة الحسابات والتكالٌؾ. -أبو العوض  

 مع إلؽاء حك التولٌع لسٌد الكٌمٌائى/ دمحم محمود زكى دمحم.  نظرا لتكلٌفة للعمل فى شركة اخرى 

رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجتمعاً مع  -لمهندس/ مجدى عبد الفتاح توفٌك عبد هللا باإلضافة إلى تفوٌض كالً من السٌد ا

    23133134مدٌر عام الشئون المالٌة فً التولٌع على اإللتراض ، تارٌخ :  -السٌد المحاسب/ أحمد طاهر حسٌن أبو العوض 

 1236برلم   

مدٌر  -ضو مجلس ادارة  السٌد المحاسب/ أحمد طاهر حسٌن أبو العوض  اٌمن دمحم عبد المنصؾ صمر  شركة مساهمة  ع -  233

 عام الشئون المالٌة أو السٌد المحاسب/ أحمد دمحم رأفت أحمد سامى أباظة ـــ مدٌر إدارة الحسابات والتكالٌؾ.

 مع إلؽاء حك التولٌع لسٌد الكٌمٌائى/ دمحم محمود زكى دمحم.  نظرا لتكلٌفة للعمل فى شركة اخرى 

رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجتمعاً مع  -باإلضافة إلى تفوٌض كالً من السٌد المهندس/ مجدى عبد الفتاح توفٌك عبد هللا 

    23133134مدٌر عام الشئون المالٌة فً التولٌع على اإللتراض ، تارٌخ :  -السٌد المحاسب/ أحمد طاهر حسٌن أبو العوض 

 1236برلم   

عبد الفتاح توفٌك عبد هللا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وعمود المروض والرهن والتسهٌل مجدى  -  231

اإلئتمانً ورهن الودائع والشهادات او شراء اصول باسم الشركة بعد موافمة مجلس اإلدارة على كل من اإلجراءات والطلبات سالفة 

 الذكر.

  

 مع إلؽاء  حك التولٌع

 1236برلم       23133134ائى/ دمحم محمود زكى دمحم نظرا لتكلٌفة للعمل فى شركة اخرى ، تارٌخ : للسٌد الكٌمٌ

اٌمن دمحم عبد المنصؾ صمر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعمود المروض والرهن والتسهٌل اإلئتمانً ورهن  -  232

 اإلدارة على كل من اإلجراءات والطلبات سالفة الذكر.الودائع والشهادات او شراء اصول باسم الشركة بعد موافمة مجلس 
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 مع إلؽاء  حك التولٌع

 1236برلم       23133134للسٌد الكٌمٌائى/ دمحم محمود زكى دمحم نظرا لتكلٌفة للعمل فى شركة اخرى ، تارٌخ : 

كال من د / احمد زكى سالمه و د / سعود بن عبد اللطٌؾ بن عبدالملن الشٌخ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تعٌٌن  -  233

مٌشٌل امٌل حنا كاعضاء منتدبٌن مع تفوٌضها مجتمعٌن او منفردٌن فى تمثٌل الشركه والتولٌع عنها امام كافه الجهات الحكومٌه 

ت وكذلن والهٌئات العامه وشركات و لطاع االعمال والوزرات والتولٌع عنها امام البنون واالٌداع والسحب والتولٌع على الشٌكا

االلتراض باسم الشركه من البنون واالفراد وتعٌٌن المدٌرٌن وعزلهم اما شراء وبٌع االصول والرهن فالتولٌع علٌها لالعضاء 

 1341برلم       23133134المنتدبٌن مجتمعٌن فمط ولهما الحك فى توكٌل الؽٌر فى بعض او كل ما سبك. ، تارٌخ : 

ركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تعٌٌن كال من د / احمد زكى سالمه و د / احمد زكً سالمه ابوزٌد  ش -  234

مٌشٌل امٌل حنا كاعضاء منتدبٌن مع تفوٌضها مجتمعٌن او منفردٌن فى تمثٌل الشركه والتولٌع عنها امام كافه الجهات الحكومٌه 

مام البنون واالٌداع والسحب والتولٌع على الشٌكات وكذلن والهٌئات العامه وشركات و لطاع االعمال والوزرات والتولٌع عنها ا

االلتراض باسم الشركه من البنون واالفراد وتعٌٌن المدٌرٌن وعزلهم اما شراء وبٌع االصول والرهن فالتولٌع علٌها لالعضاء 

 1341برلم       23133134المنتدبٌن مجتمعٌن فمط ولهما الحك فى توكٌل الؽٌر فى بعض او كل ما سبك. ، تارٌخ : 

مٌشٌل امٌل حنا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  تعٌٌن كال من د / احمد زكى سالمه و د / مٌشٌل  -  235

امٌل حنا كاعضاء منتدبٌن مع تفوٌضها مجتمعٌن او منفردٌن فى تمثٌل الشركه والتولٌع عنها امام كافه الجهات الحكومٌه والهٌئات 

كات و لطاع االعمال والوزرات والتولٌع عنها امام البنون واالٌداع والسحب والتولٌع على الشٌكات وكذلن االلتراض العامه وشر

باسم الشركه من البنون واالفراد وتعٌٌن المدٌرٌن وعزلهم اما شراء وبٌع االصول والرهن فالتولٌع علٌها لالعضاء المنتدبٌن 

 1341برلم       23133134ٌر فى بعض او كل ما سبك. ، تارٌخ : مجتمعٌن فمط ولهما الحك فى توكٌل الؽ

احمد عطا عبد العال عبد المادر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تعٌٌن كال من د / احمد زكى سالمه و د / مٌشٌل  -  236

م كافه الجهات الحكومٌه والهٌئات امٌل حنا كاعضاء منتدبٌن مع تفوٌضها مجتمعٌن او منفردٌن فى تمثٌل الشركه والتولٌع عنها اما

العامه وشركات و لطاع االعمال والوزرات والتولٌع عنها امام البنون واالٌداع والسحب والتولٌع على الشٌكات وكذلن االلتراض 

نتدبٌن باسم الشركه من البنون واالفراد وتعٌٌن المدٌرٌن وعزلهم اما شراء وبٌع االصول والرهن فالتولٌع علٌها لالعضاء الم

 1341برلم       23133134مجتمعٌن فمط ولهما الحك فى توكٌل الؽٌر فى بعض او كل ما سبك. ، تارٌخ : 

دمحم محمود عبد المادر حمدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تعٌٌن كال من د / احمد زكى سالمه و د / مٌشٌل امٌل  -  231

فردٌن فى تمثٌل الشركه والتولٌع عنها امام كافه الجهات الحكومٌه والهٌئات العامه حنا كاعضاء منتدبٌن مع تفوٌضها مجتمعٌن او من

وشركات و لطاع االعمال والوزرات والتولٌع عنها امام البنون واالٌداع والسحب والتولٌع على الشٌكات وكذلن االلتراض باسم 

الصول والرهن فالتولٌع علٌها لالعضاء المنتدبٌن مجتمعٌن الشركه من البنون واالفراد وتعٌٌن المدٌرٌن وعزلهم اما شراء وبٌع ا

 1341برلم       23133134فمط ولهما الحك فى توكٌل الؽٌر فى بعض او كل ما سبك. ، تارٌخ : 

سعود بن عبد اللطٌؾ بن عبدالملن الشٌخ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة السعودٌة المصرٌة  -  232

برلم       23133134، تارٌخ :  2313تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات جدٌدة تبدا فى  -ت الصناعٌة لالستثمارا

1341 

احمد زكً سالمه ابوزٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن الشركة السعودٌة المصرٌة  -  233

برلم       23133134، تارٌخ :  2313مدة ثالث سنوات جدٌدة تبدا فى تجدٌد مدة مجلس االدارة ل -لالستثمارات الصناعٌة 

1341 

مٌشٌل امٌل حنا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  ممثال عن الشركة السعودٌة المصرٌة  -  333

برلم       23133134خ : ، تارٌ 2313تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات جدٌدة تبدا فى  -لالستثمارات الصناعٌة 

1341 

احمد عطا عبد العال عبد المادر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة السعودٌة المصرٌة لالستثمارات  -  331

 1341برلم       23133134، تارٌخ :  2313تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات جدٌدة تبدا فى  -الصناعٌة 

حمود عبد المادر حمدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة السعودٌة المصرٌة لالستثمارات دمحم م -  332

 1341برلم       23133134، تارٌخ :  2313تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات جدٌدة تبدا فى  -الصناعٌة 
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 214 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة السعودٌة المصرٌة  سعود بن عبد اللطٌؾ بن عبدالملن الشٌخ  شركة مساهمة  -  333

 1341برلم       23133134لالستثمارات الصناعٌة ، تارٌخ : 

احمد زكً سالمه ابوزٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن الشركة السعودٌة المصرٌة  -  334

 1341   برلم    23133134لالستثمارات الصناعٌة ، تارٌخ : 

مٌشٌل امٌل حنا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  ممثال عن الشركة السعودٌة المصرٌة  -  335

 1341برلم       23133134لالستثمارات الصناعٌة ، تارٌخ : 

المصرٌة لالستثمارات احمد عطا عبد العال عبد المادر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة السعودٌة  -  336

 1341برلم       23133134الصناعٌة ، تارٌخ : 

دمحم محمود عبد المادر حمدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة السعودٌة المصرٌة لالستثمارات  -  331

 1341برلم       23133134الصناعٌة ، تارٌخ : 

ٌس تنفٌذى  تحدٌد صالحٌات رئٌس مجلس االدارة السٌد / عبد الرحمن احمد عبد على دمحم على محسب  شركة مساهمة  رئ -  332

حك التولٌع على الشٌكات وصرؾ واستالم الشٌكات والتعامل مع البنون وفتح  -الرحمن صالح عامر  لتصبج على النحو التالى :

 13351برلم       23133134الحسابات البنكٌه وفتح االعتمادات المستندٌه. ، تارٌخ : 

 عبدالرحمن احمد عبدالرحمن صالح -  333

عامر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تحدٌد صالحٌات رئٌس مجلس االدارة السٌد / عبد الرحمن احمد عبد الرحمن صالح  

ابات البنكٌه حك التولٌع على الشٌكات وصرؾ واستالم الشٌكات والتعامل مع البنون وفتح الحس -عامر  لتصبج على النحو التالى :

 13351برلم       23133134وفتح االعتمادات المستندٌه. ، تارٌخ : 

 -على دمحم على محسب  شركة مساهمة  رئٌس تنفٌذى  تحدٌد صالحٌات المدٌر التنفٌذى السٌد/ على دمحم على محسب  -  313

 لتصبح على النحو التالى 

الشركه وٌمثلها أمام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والهٌئات والمضاء ٌمثل الشركه أمام الؽٌر وله أوسع السلطالت إلداره 

والمحاكم والوزارات وله حك تولٌع  كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن أؼراض الشركه والتولٌع على كافه المستندات الالزمه 

 13351برلم       23133134لهذا الؽرض فى تٌسٌر أمور الشركه. ، تارٌخ : 

 عبدالرحمن احمد عبدالرحمن صالح -  311

لتصبح على النحو  -عامر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تحدٌد صالحٌات المدٌر التنفٌذى السٌد/ على دمحم على محسب  

 التالى 

ٌه والهٌئات والمضاء ٌمثل الشركه أمام الؽٌر وله أوسع السلطالت إلداره الشركه وٌمثلها أمام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكوم

والمحاكم والوزارات وله حك تولٌع  كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن أؼراض الشركه والتولٌع على كافه المستندات الالزمه 

 13351برلم       23133134لهذا الؽرض فى تٌسٌر أمور الشركه. ، تارٌخ : 

 13114برلم       23133134محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ : هادى ولٌد صالح الدٌن دمحم خلٌؾ  ذات مسئولٌة  -  312

 13114برلم       23133134ولٌد صالح الدٌن دمحم خلٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  313

طبٌك وتفعٌل مٌنا عاطؾ سلٌمان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  إدارى للشركة وٌكون مسئوالً عن الشئون اإلدارٌة ت -  314

شروط السالمة المهنٌة ونظم الجودة اإلدارٌة ونظم الجودة وسالمة الؽذاء ومسئول عن توافر الشروط الصحٌة لألؼذٌة. ، تارٌخ : 

 2134برلم       23133134

ن اإلدارٌة محمود أبو الفتوح دمحم دروٌش  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر ادارى  إدارى للشركة وٌكون مسئوالً عن الشئو -  315

تطبٌك وتفعٌل شروط السالمة المهنٌة ونظم الجودة اإلدارٌة ونظم الجودة وسالمة الؽذاء ومسئول عن توافر الشروط الصحٌة 

 2134برلم       23133134لألؼذٌة. ، تارٌخ : 
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 215 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

س االدارة الشركة ابراهٌم ٌحً ابراهٌم خطاب  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  لبول االستمالة من مجل -  316

 136532برلم       23133131، تارٌخ :  2313-6-33اعتبارا من 

ابراهٌم ٌحً ابراهٌم خطاب  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  لبول االستمالة من مجلس االدارة الشركة  -  311

 136532برلم       23133131، تارٌخ :  2313-6-33اعتبارا من 

ً ابراهٌم خطاب  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  لبول االستمالة من مجلس االدارة الشركة ابراهٌم ٌح -  312

 136532برلم       23133131، تارٌخ :  2313-6-33اعتبارا من 

لس عاطؾ السٌد متولى بسٌونى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع نٌابة عن الشركة كل من رئٌس مج -  313

اإلدارة ونائب رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن أو منفردٌن حك التولٌع على عمود الشركة وتعهداتها وتمثٌل الشركة 

امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والتولٌع فى البنون والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات واستالم كشوؾ الحساب وكافة 

لهما الحك فى الشراء والتولٌع على عمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لشراء اصول الشركة وكافة السٌارات المعامالت البنكٌة و

 122324برلم       23133131مجتمعٌن أو منفردٌن أما االلتراض والرهن وكفالة الؽٌر ، تارٌخ : 

التولٌع نٌابة عن الشركة كل من رئٌس مجلس  عاطؾ السٌد متولى بسٌونى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌمتلن حك -  323

اإلدارة ونائب رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن أو منفردٌن حك التولٌع على عمود الشركة وتعهداتها وتمثٌل الشركة 

كشوؾ الحساب وكافة  امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والتولٌع فى البنون والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات واستالم

المعامالت البنكٌة ولهما الحك فى الشراء والتولٌع على عمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لشراء اصول الشركة وكافة السٌارات 

 122324برلم       23133131مجتمعٌن أو منفردٌن أما االلتراض والرهن وكفالة الؽٌر ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وبٌع أصول الشركة العمارٌة والمنمولة والسٌارات عاطؾ السٌد متولى بسٌونى   -  321

    23133131والتولٌع على عمودها امام الشعر العمارى فٌكون لهم مجتمعٌن ولهما توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

 122324برلم   

ٌس مجلس ادارة  وبٌع أصول الشركة العمارٌة والمنمولة والسٌارات عاطؾ السٌد متولى بسٌونى  شركة مساهمة  رئ -  322

    23133131والتولٌع على عمودها امام الشعر العمارى فٌكون لهم مجتمعٌن ولهما توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

 122324برلم   

مجلس ادارة  تشكٌل اعضاء مجلس االدارة بعد اتخابات عمرو دمحم دمحم عبد الفتاح السمادونى  شركة مساهمة  رئٌس  -  323
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 11532برلم       23133132كر . ، تارٌخ : بعض ما ذ

 333برلم       23133132نزار أحمد خلٌل السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  366

    23133132خالد احمد عفٌفً عبد الحلٌم عفٌفً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  361

 333  برلم 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 213 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 333برلم       23133132رفاء رفعت احمد الفوال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  362

 333برلم       23133132حسام احمد عفٌفً عبد الحلٌم عفٌفً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  363

 333برلم       23133132ة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ : نزار أحمد خلٌل السٌد  شركة مساهم -  313

    23133132خالد احمد عفٌفً عبد الحلٌم عفٌفً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  المنتدب ، تارٌخ :  -  311

 333برلم   

 333برلم       23133132خ : رفاء رفعت احمد الفوال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌ -  312

 333برلم       23133132حسام احمد عفٌفً عبد الحلٌم عفٌفً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  313

نزار أحمد خلٌل السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة و تعهداتها السٌد  -  314

/ خالد أحمد عفٌفى عبدالحلٌم رئٌس مجلس اإلدارة و العضو المنتدب و كذلن السٌد الدكتور / حسام أحمد عفٌفً عبدالحلٌم  الدكتور 

عضو مجلس اإلدارة المنتدب منفردٌن و لهم حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و التولٌع عن الشركة أمام الشهر العمارى و 

ٌر الحكومٌة و التولٌع لدى البنون و المصارؾ على المعامالت المالٌة و فتح الحسابات و التولٌع التوثٌك و الجهات الحكومٌة و ؼ

    23133132على الشٌكات و خطابات الضمان و اإلعتمادات المستندٌة و السحب و اإلٌداع و حك اإللتراض و الرهن . ، تارٌخ : 

 333برلم   

شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ٌملن حك التولٌع على معامالت  خالد احمد عفٌفً عبد الحلٌم عفٌفً  -  315

الشركة و تعهداتها السٌد الدكتور / خالد أحمد عفٌفى عبدالحلٌم رئٌس مجلس اإلدارة و العضو المنتدب و كذلن السٌد الدكتور / حسام 

التولٌع على عمود الشراء و البٌع و التولٌع عن الشركة أحمد عفٌفً عبدالحلٌم  عضو مجلس اإلدارة المنتدب منفردٌن و لهم حك 

أمام الشهر العمارى و التوثٌك و الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و التولٌع لدى البنون و المصارؾ على المعامالت المالٌة و فتح 

ٌداع و حك اإللتراض و الرهن . ، الحسابات و التولٌع على الشٌكات و خطابات الضمان و اإلعتمادات المستندٌة و السحب و اإل

 333برلم       23133132تارٌخ : 

رفاء رفعت احمد الفوال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة و تعهداتها السٌد  -  316

الدكتور / حسام أحمد عفٌفً عبدالحلٌم  الدكتور / خالد أحمد عفٌفى عبدالحلٌم رئٌس مجلس اإلدارة و العضو المنتدب و كذلن السٌد 

عضو مجلس اإلدارة المنتدب منفردٌن و لهم حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و التولٌع عن الشركة أمام الشهر العمارى و 

ابات و التولٌع التوثٌك و الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و التولٌع لدى البنون و المصارؾ على المعامالت المالٌة و فتح الحس

    23133132على الشٌكات و خطابات الضمان و اإلعتمادات المستندٌة و السحب و اإلٌداع و حك اإللتراض و الرهن . ، تارٌخ : 

 333برلم   

حسام احمد عفٌفً عبد الحلٌم عفٌفً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة و  -  311

السٌد الدكتور / خالد أحمد عفٌفى عبدالحلٌم رئٌس مجلس اإلدارة و العضو المنتدب و كذلن السٌد الدكتور / حسام أحمد  تعهداتها

عفٌفً عبدالحلٌم  عضو مجلس اإلدارة المنتدب منفردٌن و لهم حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و التولٌع عن الشركة أمام 

ات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و التولٌع لدى البنون و المصارؾ على المعامالت المالٌة و فتح الشهر العمارى و التوثٌك و الجه

الحسابات و التولٌع على الشٌكات و خطابات الضمان و اإلعتمادات المستندٌة و السحب و اإلٌداع و حك اإللتراض و الرهن . ، 

 333برلم       23133132تارٌخ : 

(اعاده انتخاب وتشكٌل مجلس اداره 1لدٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  )احمد ابراهٌم شمس ا -  312

تكون إختصاصات وصالحٌات العضوان  2322/2/15وتنتهى فى  2313/2/16الشركه لمده ثالث سنوات تالٌه تبدأ من ٌوم 

 النحوالتالى: المنتدبان السٌد / رئٌس مجلس اإلدارة و السٌدة / نائب رئٌس مجلس اإلدارة على

 ٌكون للعضوان المنتدبان أحمد إبراهٌم شمس الدٌن رئٌس مجلس اإلدارة وٌاسمٌن أحمد إبراهٌم شمس الدٌن  

         

 نائب رئٌس مجلس اإلدارة  تمثٌل الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهما فى هذا الصدد )منفردٌن( أوسع السلطات 

         

 5443برلم       23133132للتعامل ، تارٌخ :  



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 223 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

(اعاده انتخاب وتشكٌل مجلس اداره 1احمد ابراهٌم شمس الدٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) -  313

تكون إختصاصات وصالحٌات العضوان  2322/2/15وتنتهى فى  2313/2/16الشركه لمده ثالث سنوات تالٌه تبدأ من ٌوم 

 ارة و السٌدة / نائب رئٌس مجلس اإلدارة على النحوالتالى:المنتدبان السٌد / رئٌس مجلس اإلد

 ٌكون للعضوان المنتدبان أحمد إبراهٌم شمس الدٌن رئٌس مجلس اإلدارة وٌاسمٌن أحمد إبراهٌم شمس الدٌن  

         

 لطاتنائب رئٌس مجلس اإلدارة  تمثٌل الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهما فى هذا الصدد )منفردٌن( أوسع الس 

         

 5443برلم       23133132للتعامل ، تارٌخ :  

(اعاده انتخاب وتشكٌل مجلس اداره الشركه لمده ثالث 1دمحم محسن فتحى شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) -  323

بان السٌد / رئٌس تكون إختصاصات وصالحٌات العضوان المنتد 2322/2/15وتنتهى فى  2313/2/16سنوات تالٌه تبدأ من ٌوم 

 مجلس اإلدارة و السٌدة / نائب رئٌس مجلس اإلدارة على النحوالتالى:

 ٌكون للعضوان المنتدبان أحمد إبراهٌم شمس الدٌن رئٌس مجلس اإلدارة وٌاسمٌن أحمد إبراهٌم شمس الدٌن  

         

 ا الصدد )منفردٌن( أوسع السلطاتنائب رئٌس مجلس اإلدارة  تمثٌل الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهما فى هذ 

         

 5443برلم       23133132للتعامل ، تارٌخ :  

(اعاده انتخاب وتشكٌل مجلس اداره الشركه لمده ثالث 1دمحم محسن فتحى شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) -  321

ات وصالحٌات العضوان المنتدبان السٌد / رئٌس تكون إختصاص 2322/2/15وتنتهى فى  2313/2/16سنوات تالٌه تبدأ من ٌوم 

 مجلس اإلدارة و السٌدة / نائب رئٌس مجلس اإلدارة على النحوالتالى:

 ٌكون للعضوان المنتدبان أحمد إبراهٌم شمس الدٌن رئٌس مجلس اإلدارة وٌاسمٌن أحمد إبراهٌم شمس الدٌن  

         

 لتها مع الؽٌر ولهما فى هذا الصدد )منفردٌن( أوسع السلطاتنائب رئٌس مجلس اإلدارة  تمثٌل الشركة فى عال 

         

 5443برلم       23133132للتعامل ، تارٌخ :  

(اعاده انتخاب وتشكٌل 1ٌاسمٌن احمد ابراهٌم شمس الدٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  ) -  322

تكون إختصاصات وصالحٌات  2322/2/15وتنتهى فى  2313/2/16بدأ من ٌوم مجلس اداره الشركه لمده ثالث سنوات تالٌه ت

 العضوان المنتدبان السٌد / رئٌس مجلس اإلدارة و السٌدة / نائب رئٌس مجلس اإلدارة على النحوالتالى:

 ٌكون للعضوان المنتدبان أحمد إبراهٌم شمس الدٌن رئٌس مجلس اإلدارة وٌاسمٌن أحمد إبراهٌم شمس الدٌن  

         

 نائب رئٌس مجلس اإلدارة  تمثٌل الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهما فى هذا الصدد )منفردٌن( أوسع السلطات 

         

 5443برلم       23133132للتعامل ، تارٌخ :  

خاب وتشكٌل (اعاده انت1ٌاسمٌن احمد ابراهٌم شمس الدٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  ) -  323

تكون إختصاصات وصالحٌات  2322/2/15وتنتهى فى  2313/2/16مجلس اداره الشركه لمده ثالث سنوات تالٌه تبدأ من ٌوم 

 العضوان المنتدبان السٌد / رئٌس مجلس اإلدارة و السٌدة / نائب رئٌس مجلس اإلدارة على النحوالتالى:



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 221 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ن رئٌس مجلس اإلدارة وٌاسمٌن أحمد إبراهٌم شمس الدٌن ٌكون للعضوان المنتدبان أحمد إبراهٌم شمس الدٌ 

         

 نائب رئٌس مجلس اإلدارة  تمثٌل الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهما فى هذا الصدد )منفردٌن( أوسع السلطات 

         

 5443برلم       23133132للتعامل ، تارٌخ :  

(اعاده انتخاب وتشكٌل مجلس اداره الشركه لمده 1عضو مجلس ادارة  )  سامٌه محمود شولً العاصً  شركة مساهمة -  324

تكون إختصاصات وصالحٌات العضوان المنتدبان السٌد /  2322/2/15وتنتهى فى  2313/2/16ثالث سنوات تالٌه تبدأ من ٌوم 

 رئٌس مجلس اإلدارة و السٌدة / نائب رئٌس مجلس اإلدارة على النحوالتالى:

 لمنتدبان أحمد إبراهٌم شمس الدٌن رئٌس مجلس اإلدارة وٌاسمٌن أحمد إبراهٌم شمس الدٌن ٌكون للعضوان ا 

         

 نائب رئٌس مجلس اإلدارة  تمثٌل الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهما فى هذا الصدد )منفردٌن( أوسع السلطات 

         

 5443برلم       23133132للتعامل ، تارٌخ :  

(اعاده انتخاب وتشكٌل مجلس اداره الشركه لمده 1محمود شولً العاصً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )سامٌه  -  325

تكون إختصاصات وصالحٌات العضوان المنتدبان السٌد /  2322/2/15وتنتهى فى  2313/2/16ثالث سنوات تالٌه تبدأ من ٌوم 

 ى النحوالتالى:رئٌس مجلس اإلدارة و السٌدة / نائب رئٌس مجلس اإلدارة عل

 ٌكون للعضوان المنتدبان أحمد إبراهٌم شمس الدٌن رئٌس مجلس اإلدارة وٌاسمٌن أحمد إبراهٌم شمس الدٌن  

         

 نائب رئٌس مجلس اإلدارة  تمثٌل الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهما فى هذا الصدد )منفردٌن( أوسع السلطات 

         

 5443برلم       23133132للتعامل ، تارٌخ :  

احمد ابراهٌم شمس الدٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بإسم الشركة والتولٌع نٌابة عن الشركة على  -  326

       كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة

  

 م و مكافآتهم و لبض ووعلى األخص تعٌٌن و عزل وكالء  و مستخدمى الشركة و تحدٌد مرتباتهم و أجوره 

         

  دفع كافة المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة و الصفمات التى تتعلك           

        

 بمعامالت الشركة بالنمد و األجل و لكل منهما ) منفردا ( إبرام العمود و المشارطات و شــراء جمٌع المواد و 

         

 5443برلم       23133132المهمات و جمٌع المعامالت ، تارٌخ :  

احمد ابراهٌم شمس الدٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بإسم الشركة والتولٌع نٌابة عن الشركة على  -  321

       كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة

  



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 222 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 كالء  و مستخدمى الشركة و تحدٌد مرتباتهم و أجورهم و مكافآتهم و لبض ووعلى األخص تعٌٌن و عزل و 

         

  دفع كافة المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة و الصفمات التى تتعلك           

        

 العمود و المشارطات و شــراء جمٌع المواد وبمعامالت الشركة بالنمد و األجل و لكل منهما ) منفردا ( إبرام  

         

 5443برلم       23133132المهمات و جمٌع المعامالت ، تارٌخ :  

دمحم محسن فتحى شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بإسم الشركة والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة العمود  -  322

         والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة

 وعلى األخص تعٌٌن و عزل وكالء  و مستخدمى الشركة و تحدٌد مرتباتهم و أجورهم و مكافآتهم و لبض و 

         

  دفع كافة المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة و الصفمات التى تتعلك           

        

 جل و لكل منهما ) منفردا ( إبرام العمود و المشارطات و شــراء جمٌع المواد وبمعامالت الشركة بالنمد و األ 

         

 5443برلم       23133132المهمات و جمٌع المعامالت ، تارٌخ :  

دمحم محسن فتحى شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بإسم الشركة والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة العمود  -  323

         معامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركةوال

 وعلى األخص تعٌٌن و عزل وكالء  و مستخدمى الشركة و تحدٌد مرتباتهم و أجورهم و مكافآتهم و لبض و 

         

  دفع كافة المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة و الصفمات التى تتعلك           

        

 بمعامالت الشركة بالنمد و األجل و لكل منهما ) منفردا ( إبرام العمود و المشارطات و شــراء جمٌع المواد و 

         

 5443برلم       23133132المهمات و جمٌع المعامالت ، تارٌخ :  

بإسم الشركة والتولٌع نٌابة عن   ٌاسمٌن احمد ابراهٌم شمس الدٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب -  333

      الشركة على كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة

   

 وعلى األخص تعٌٌن و عزل وكالء  و مستخدمى الشركة و تحدٌد مرتباتهم و أجورهم و مكافآتهم و لبض و 

         

  كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة و الصفمات التى تتعلك دفع كافة المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد           

        

 بمعامالت الشركة بالنمد و األجل و لكل منهما ) منفردا ( إبرام العمود و المشارطات و شــراء جمٌع المواد و 

         



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 223 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 5443برلم       23133132المهمات و جمٌع المعامالت ، تارٌخ :  

هٌم شمس الدٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  بإسم الشركة والتولٌع نٌابة عن ٌاسمٌن احمد ابرا -  331

      الشركة على كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة

   

 وعلى األخص تعٌٌن و عزل وكالء  و مستخدمى الشركة و تحدٌد مرتباتهم و أجورهم و مكافآتهم و لبض و 

         

  دفع كافة المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة و الصفمات التى تتعلك           

        

 بمعامالت الشركة بالنمد و األجل و لكل منهما ) منفردا ( إبرام العمود و المشارطات و شــراء جمٌع المواد و 

         

 5443برلم       23133132، تارٌخ :  المهمات و جمٌع المعامالت 

سامٌه محمود شولً العاصً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بإسم الشركة والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة العمود  -  332

         والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة

 و أجورهم و مكافآتهم و لبض ووعلى األخص تعٌٌن و عزل وكالء  و مستخدمى الشركة و تحدٌد مرتباتهم  

         

  دفع كافة المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة و الصفمات التى تتعلك           

        

 وبمعامالت الشركة بالنمد و األجل و لكل منهما ) منفردا ( إبرام العمود و المشارطات و شــراء جمٌع المواد  

         

 5443برلم       23133132المهمات و جمٌع المعامالت ، تارٌخ :  

سامٌه محمود شولً العاصً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بإسم الشركة والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة العمود  -  333

         والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة

 و مستخدمى الشركة و تحدٌد مرتباتهم و أجورهم و مكافآتهم و لبض و  وعلى األخص تعٌٌن و عزل وكالء 

         

  دفع كافة المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة و الصفمات التى تتعلك           

        

 ود و المشارطات و شــراء جمٌع المواد وبمعامالت الشركة بالنمد و األجل و لكل منهما ) منفردا ( إبرام العم 

         

 5443برلم       23133132المهمات و جمٌع المعامالت ، تارٌخ :  

احمد ابراهٌم شمس الدٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  المالٌة للشركة التى تتم مع البنون و  -  334

          المصارؾ بالسحب واإلٌداع والتولٌع على

  الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واإللتراض و الرهن والتسهٌالت اإلئتمانٌة و إبرام المروض المفتوح بها 

        

 إعتمادات و فتح اإلعتمادات و اإلفراج  عن رأس المال و لكل منهما ) منفردا ( حك التولٌع على عمود الشراء           

       



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 224 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وؼٌرها بإسم الشركة وألؼراض الشركة أمام  مكاتب الشهر العمارى المنموالت و البٌع للعمارات و المعدات و 

         

 5443برلم       23133132والتوثٌك والتولٌع ) منفردا (أمام ، تارٌخ :  

احمد ابراهٌم شمس الدٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  المالٌة للشركة التى تتم مع البنون و  -  335

          المصارؾ بالسحب واإلٌداع والتولٌع على

  الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واإللتراض و الرهن والتسهٌالت اإلئتمانٌة و إبرام المروض المفتوح بها 

        

 شراءإعتمادات و فتح اإلعتمادات و اإلفراج  عن رأس المال و لكل منهما ) منفردا ( حك التولٌع على عمود ال           

       

 وؼٌرها بإسم الشركة وألؼراض الشركة أمام  مكاتب الشهر العمارى المنموالت و البٌع للعمارات و المعدات و 

         

 5443برلم       23133132والتوثٌك والتولٌع ) منفردا (أمام ، تارٌخ :  

شركة التى تتم مع البنون و المصارؾ بالسحب دمحم محسن فتحى شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المالٌة لل -  336

          واإلٌداع والتولٌع على

  الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واإللتراض و الرهن والتسهٌالت اإلئتمانٌة و إبرام المروض المفتوح بها 

        

 ا ( حك التولٌع على عمود الشراءإعتمادات و فتح اإلعتمادات و اإلفراج  عن رأس المال و لكل منهما ) منفرد           

       

 وؼٌرها بإسم الشركة وألؼراض الشركة أمام  مكاتب الشهر العمارى المنموالت و البٌع للعمارات و المعدات و 

         

 5443برلم       23133132والتوثٌك والتولٌع ) منفردا (أمام ، تارٌخ :  

عضو مجلس ادارة  المالٌة للشركة التى تتم مع البنون و المصارؾ بالسحب دمحم محسن فتحى شلبى  شركة مساهمة   -  331

          واإلٌداع والتولٌع على

  الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واإللتراض و الرهن والتسهٌالت اإلئتمانٌة و إبرام المروض المفتوح بها 

        

 المال و لكل منهما ) منفردا ( حك التولٌع على عمود الشراء إعتمادات و فتح اإلعتمادات و اإلفراج  عن رأس           

       

 وؼٌرها بإسم الشركة وألؼراض الشركة أمام  مكاتب الشهر العمارى المنموالت و البٌع للعمارات و المعدات و 

         

 5443برلم       23133132والتوثٌك والتولٌع ) منفردا (أمام ، تارٌخ :  

حمد ابراهٌم شمس الدٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  المالٌة للشركة التى تتم مع ٌاسمٌن ا -  332

        البنون و المصارؾ بالسحب واإلٌداع والتولٌع على

  

  الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واإللتراض و الرهن والتسهٌالت اإلئتمانٌة و إبرام المروض المفتوح بها 

        



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 225 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 إعتمادات و فتح اإلعتمادات و اإلفراج  عن رأس المال و لكل منهما ) منفردا ( حك التولٌع على عمود الشراء           

       

 وؼٌرها بإسم الشركة وألؼراض الشركة أمام  مكاتب الشهر العمارى المنموالت و البٌع للعمارات و المعدات و 

         

 5443برلم       23133132ام ، تارٌخ : والتوثٌك والتولٌع ) منفردا (أم 

ٌاسمٌن احمد ابراهٌم شمس الدٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  المالٌة للشركة التى تتم مع  -  333

        البنون و المصارؾ بالسحب واإلٌداع والتولٌع على

  

  ت اإلئتمانٌة و إبرام المروض المفتوح بهاالشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واإللتراض و الرهن والتسهٌال 

        

 إعتمادات و فتح اإلعتمادات و اإلفراج  عن رأس المال و لكل منهما ) منفردا ( حك التولٌع على عمود الشراء           

       

 شهر العمارىوؼٌرها بإسم الشركة وألؼراض الشركة أمام  مكاتب ال المنموالت و البٌع للعمارات و المعدات و 

         

 5443برلم       23133132والتوثٌك والتولٌع ) منفردا (أمام ، تارٌخ :  

سامٌه محمود شولً العاصً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المالٌة للشركة التى تتم مع البنون و المصارؾ بالسحب  -  433

          واإلٌداع والتولٌع على

  بات واإللتراض و الرهن والتسهٌالت اإلئتمانٌة و إبرام المروض المفتوح بهاالشٌكات وفتح وؼلك الحسا 

        

 إعتمادات و فتح اإلعتمادات و اإلفراج  عن رأس المال و لكل منهما ) منفردا ( حك التولٌع على عمود الشراء           

       

 وألؼراض الشركة أمام  مكاتب الشهر العمارى وؼٌرها بإسم الشركة المنموالت و البٌع للعمارات و المعدات و 

         

 5443برلم       23133132والتوثٌك والتولٌع ) منفردا (أمام ، تارٌخ :  

سامٌه محمود شولً العاصً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المالٌة للشركة التى تتم مع البنون و المصارؾ بالسحب  -  431

          واإلٌداع والتولٌع على

  الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واإللتراض و الرهن والتسهٌالت اإلئتمانٌة و إبرام المروض المفتوح بها 

        

 إعتمادات و فتح اإلعتمادات و اإلفراج  عن رأس المال و لكل منهما ) منفردا ( حك التولٌع على عمود الشراء           

       

 وؼٌرها بإسم الشركة وألؼراض الشركة أمام  مكاتب الشهر العمارى المنموالت وو البٌع للعمارات و المعدات  

         

 5443برلم       23133132والتوثٌك والتولٌع ) منفردا (أمام ، تارٌخ :  



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 226 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عــام احمد ابراهٌم شمس الدٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  كــــافة الجهات الحكومٌة والمطاع ال -  432

         ولطاع األعمال العام والمطاع

الخاص وأمام  مكاتب السجل التجارى والهٌئة العامة  لإلستثمار والهٌئة العامة  للرلابة المالٌة على أن ٌسبك بٌع األصول  

 5443برلم       23133132موافمة الجمعٌة العامة لإلختصاص و لكل منهما حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

احمد ابراهٌم شمس الدٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  كــــافة الجهات الحكومٌة والمطاع العــام  -  433

         ولطاع األعمال العام والمطاع

ى أن ٌسبك بٌع األصول الخاص وأمام  مكاتب السجل التجارى والهٌئة العامة  لإلستثمار والهٌئة العامة  للرلابة المالٌة عل 

 5443برلم       23133132موافمة الجمعٌة العامة لإلختصاص و لكل منهما حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم محسن فتحى شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كــــافة الجهات الحكومٌة والمطاع العــام ولطاع األعمال العام  -  434

         اعوالمط

الخاص وأمام  مكاتب السجل التجارى والهٌئة العامة  لإلستثمار والهٌئة العامة  للرلابة المالٌة على أن ٌسبك بٌع األصول  

 5443برلم       23133132موافمة الجمعٌة العامة لإلختصاص و لكل منهما حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

تحى شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كــــافة الجهات الحكومٌة والمطاع العــام ولطاع األعمال العام دمحم محسن ف -  435

         والمطاع

الخاص وأمام  مكاتب السجل التجارى والهٌئة العامة  لإلستثمار والهٌئة العامة  للرلابة المالٌة على أن ٌسبك بٌع األصول  

 5443برلم       23133132ختصاص و لكل منهما حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : موافمة الجمعٌة العامة لإل

ٌاسمٌن احمد ابراهٌم شمس الدٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  كــــافة الجهات الحكومٌة  -  436

         والمطاع العــام ولطاع األعمال العام والمطاع

مام  مكاتب السجل التجارى والهٌئة العامة  لإلستثمار والهٌئة العامة  للرلابة المالٌة على أن ٌسبك بٌع األصول الخاص وأ 

 5443برلم       23133132موافمة الجمعٌة العامة لإلختصاص و لكل منهما حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  كــــافة الجهات الحكومٌة ٌاسمٌن احمد ابراهٌم شمس الدٌن   -  431

         والمطاع العــام ولطاع األعمال العام والمطاع

الخاص وأمام  مكاتب السجل التجارى والهٌئة العامة  لإلستثمار والهٌئة العامة  للرلابة المالٌة على أن ٌسبك بٌع األصول  

 5443برلم       23133132مة لإلختصاص و لكل منهما حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : موافمة الجمعٌة العا

سامٌه محمود شولً العاصً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كــــافة الجهات الحكومٌة والمطاع العــام ولطاع  -  432

         األعمال العام والمطاع

التجارى والهٌئة العامة  لإلستثمار والهٌئة العامة  للرلابة المالٌة على أن ٌسبك بٌع األصول  الخاص وأمام  مكاتب السجل 

 5443برلم       23133132موافمة الجمعٌة العامة لإلختصاص و لكل منهما حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ادارة  كــــافة الجهات الحكومٌة والمطاع العــام ولطاع سامٌه محمود شولً العاصً  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  433

         األعمال العام والمطاع

الخاص وأمام  مكاتب السجل التجارى والهٌئة العامة  لإلستثمار والهٌئة العامة  للرلابة المالٌة على أن ٌسبك بٌع األصول  

 5443برلم       23133132فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ :  موافمة الجمعٌة العامة لإلختصاص و لكل منهما حك توكٌل الؽٌر

 11153برلم       23133132بدر نصر الدٌن بدر سلٌمان الصباغ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  413

 11153برلم       23133132نسمة مسعود عطٌة شحاتة  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  411



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 221 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

بدر نصر الدٌن بدر سلٌمان الصباغ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌران الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهما  -  412

مجتمعٌن او منفردٌن فً هذا الصدد اوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او 

ه العامة ولهم اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن المانون او الئحته التنفٌذٌة للجمعٌ

وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد 

 11153برلم       23133132ت ، تارٌخ : كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطا

نسمة مسعود عطٌة شحاتة  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌران الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهما مجتمعٌن او  -  413

المانون او منفردٌن فً هذا الصدد اوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او 

الئحته التنفٌذٌة للجمعٌه العامة ولهم اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل 

وكالء ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 

 11153برلم       23133132جارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات ، تارٌخ : االذنٌة الت

بدر نصر الدٌن بدر سلٌمان الصباغ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل  -  414

والمبادالت وااللتراض بطرٌك االعتمادات والمروض ولهما حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والمشترٌات 

ؼٌر المفتوح بها إعتمادات بالبنون والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والبنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة باى 

ن راسمال الشركة وبٌع نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واالفراج ع

 11153برلم       23133132المحالت التجارٌة والعمارات والمنموالت والسٌارات والرهون ، تارٌخ : 

نسمة مسعود عطٌة شحاتة  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما  -  415

والبضائع والمنموالت والمشترٌات والمبادالت وااللتراض بطرٌك االعتمادات والمروض ؼٌر حك شراء جمٌع المواد والمهمات 

المفتوح بها إعتمادات بالبنون والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والبنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة باى نوع 

ت وفتح وؼلك الحسابات واالفراج عن راسمال الشركة وبٌع المحالت من المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكا

 11153برلم       23133132التجارٌة والعمارات والمنموالت والسٌارات والرهون ، تارٌخ : 

بدر نصر الدٌن بدر سلٌمان الصباغ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وكذلن االشتران فً المإسسات االخرى وال ٌكون  -  416

رؾ ملزما للشركة اال اذا ولعه المدٌران مجتمعٌن او منفردٌن مشفوعا بالصفة التى ٌتعاملوا بها ولهما حك توكٌل الؽٌر فً كل التص

 11153برلم       23133132ذلن او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

خرى وال ٌكون التصرؾ نسمة مسعود عطٌة شحاتة  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وكذلن االشتران فً المإسسات اال -  411

ملزما للشركة اال اذا ولعه المدٌران مجتمعٌن او منفردٌن مشفوعا بالصفة التى ٌتعاملوا بها ولهما حك توكٌل الؽٌر فً كل ذلن او 

 11153برلم       23133132بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

    23133132امنٌة مصطفً علً نجم ، تارٌخ : حسن عمرو حسن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  بدال من السٌدة / -  412

 11353برلم   

صدؾ حسٌن  عبد الخالك البارودى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن  الشركة المابضة للنمل البحرى والبرى  -  413

 142321برلم       23133132، تارٌخ : 

و مجلس ادارة  ممثال عن  الشركة المابضة للنمل البحرى والبرى صدؾ حسٌن  عبد الخالك البارودى  شركة مساهمة  عض -  423

 142321برلم       23133132، تارٌخ : 

ٌاسر دمحم مرسى هٌكل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن  الشركة المابضة للنمل البحرى  -  421

 142321برلم       23133132والبرى ، تارٌخ : 

دمحم مرسى هٌكل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن  الشركة المابضة للنمل البحرى  ٌاسر -  422

 142321برلم       23133132والبرى ، تارٌخ : 

جمال دمحم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن  الشركة المابضة للنمل البحرى والبرى ، تارٌخ :  -  423

 142321برلم       23133132
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جمال دمحم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن  الشركة المابضة للنمل البحرى والبرى ، تارٌخ :  -  424

 142321برلم       23133132

:  رجب عابدٌن فواز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن  الشركة المابضة للنمل البحرى والبرى ، تارٌخ -  425

 142321برلم       23133132

رجب عابدٌن فواز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن  الشركة المابضة للنمل البحرى والبرى ، تارٌخ :  -  426

 142321برلم       23133132

لبحرى والبرى ، تارٌخ : ابراهٌم دمحم حافظ السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن  الشركة المابضة للنمل ا -  421

 142321برلم       23133132

ابراهٌم دمحم حافظ السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن  الشركة المابضة للنمل البحرى والبرى ، تارٌخ :  -  422

 142321برلم       23133132

ن  الشركة المابضة للنمل البحرى والبرى ، تارٌخ : دمحم عباس على سنهورى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال ع -  423

 142321برلم       23133132

دمحم عباس على سنهورى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن  الشركة المابضة للنمل البحرى والبرى ، تارٌخ :  -  433

 142321برلم       23133132

مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركه االسكندرٌه لتداول الحاوٌات ، صدؾ حسٌن  عبد الخالك البارودى  شركة  -  431

 142321برلم       23133132تارٌخ : 

صدؾ حسٌن  عبد الخالك البارودى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركه االسكندرٌه لتداول الحاوٌات ،  -  432

 142321برلم       23133132تارٌخ : 

دمحم مرسى هٌكل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن شركه االسكندرٌه لتداول الحاوٌات ،  ٌاسر -  433

 142321برلم       23133132تارٌخ : 

ٌاسر دمحم مرسى هٌكل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن شركه االسكندرٌه لتداول الحاوٌات ،  -  434

 142321برلم       23133132تارٌخ : 

    23133132جمال دمحم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركه االسكندرٌه لتداول الحاوٌات ، تارٌخ :  -  435

 142321برلم   

    23133132:  جمال دمحم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركه االسكندرٌه لتداول الحاوٌات ، تارٌخ -  436

 142321برلم   

رجب عابدٌن فواز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركه االسكندرٌه لتداول الحاوٌات ، تارٌخ :  -  431

 142321برلم       23133132

ارٌخ : رجب عابدٌن فواز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركه االسكندرٌه لتداول الحاوٌات ، ت -  432

 142321برلم       23133132

ابراهٌم دمحم حافظ السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركه االسكندرٌه لتداول الحاوٌات ، تارٌخ :  -  433

 142321برلم       23133132

لتداول الحاوٌات ، تارٌخ :  ابراهٌم دمحم حافظ السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركه االسكندرٌه -  443

 142321برلم       23133132

دمحم عباس على سنهورى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركه االسكندرٌه لتداول الحاوٌات ، تارٌخ :  -  441

 142321برلم       23133132
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ركه االسكندرٌه لتداول الحاوٌات ، تارٌخ : دمحم عباس على سنهورى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن ش -  442

 142321برلم       23133132

صدؾ حسٌن  عبد الخالك البارودى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، تارٌخ :  -  443

 142321برلم       23133132

ضو مجلس ادارة  ممثال عن اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، تارٌخ : صدؾ حسٌن  عبد الخالك البارودى  شركة مساهمة  ع -  444

 142321برلم       23133132

ٌاسر دمحم مرسى هٌكل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، تارٌخ :  -  445

 142321برلم       23133132

مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، تارٌخ :  ٌاسر دمحم مرسى هٌكل  شركة -  446

 142321برلم       23133132

برلم       23133132جمال دمحم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، تارٌخ :  -  441

142321 

برلم       23133132كة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، تارٌخ : جمال دمحم السٌد  شر -  442

142321 

    23133132رجب عابدٌن فواز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، تارٌخ :  -  443

 142321برلم   

    23133132عضو مجلس ادارة  ممثال عن اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، تارٌخ :  رجب عابدٌن فواز  شركة مساهمة  -  453

 142321برلم   

    23133132ابراهٌم دمحم حافظ السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، تارٌخ :  -  451

 142321برلم   

    23133132ساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، تارٌخ : ابراهٌم دمحم حافظ السٌد  شركة م -  452

 142321برلم   

    23133132دمحم عباس على سنهورى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، تارٌخ :  -  453

 142321برلم   

    23133132ساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، تارٌخ : دمحم عباس على سنهورى  شركة م -  454

 142321برلم   

صدؾ حسٌن  عبد الخالك البارودى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، تارٌخ :  -  455

 142321برلم       23133132

ك البارودى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، تارٌخ : صدؾ حسٌن  عبد الخال -  456

 142321برلم       23133132

ٌاسر دمحم مرسى هٌكل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، تارٌخ :  -  451

 142321برلم       23133132

ٌاسر دمحم مرسى هٌكل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، تارٌخ :  -  452

 142321برلم       23133132

برلم       23133132جمال دمحم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، تارٌخ :  -  453
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 142321برلم   
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مرسى هٌكل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن المطاع الخاص ، تارٌخ :  ٌاسر دمحم -  413

 142321برلم       23133132
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برلم       23133132الخاص ، تارٌخ :  رجب عابدٌن فواز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن المطاع -  414
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برلم       23133132ابراهٌم دمحم حافظ السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن المطاع الخاص ، تارٌخ :  -  415
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برلم       23133132ابراهٌم دمحم حافظ السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن المطاع الخاص ، تارٌخ :  -  416
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برلم       23133132دمحم عباس على سنهورى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن المطاع الخاص ، تارٌخ :  -  412

142321 

صدؾ حسٌن  عبد الخالك البارودى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة المابضة للنمل البحرى والبرى   -  413

تفوٌض رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب فى -بدالن من السٌد /دمحم حسٌن على حسن لمدة تنتهى بانتهاء مدة التجدٌد الحالٌة 

اء والتصرفات بكافة انواعها الواردة على العمارات والمنموالت والسٌارات وجمٌع االشٌاء المملوكة المٌام بكافة اعمال البٌع والشر

للشركة وان ٌكون له حك الرهن وااللتراض وحك التولٌع على عمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لهذه االشٌاء والتولٌع على التوكٌالت 

 142321برلم       23133132كل او ، تارٌخ : الخاصة بها وكذا له الحك فى توكٌل الؽٌر فى 

صدؾ حسٌن  عبد الخالك البارودى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة المابضة للنمل البحرى والبرى   -  423

المنتدب فى تفوٌض رئٌس مجلس االدارة والعضو -بدالن من السٌد /دمحم حسٌن على حسن لمدة تنتهى بانتهاء مدة التجدٌد الحالٌة 

المٌام بكافة اعمال البٌع والشراء والتصرفات بكافة انواعها الواردة على العمارات والمنموالت والسٌارات وجمٌع االشٌاء المملوكة 

للشركة وان ٌكون له حك الرهن وااللتراض وحك التولٌع على عمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لهذه االشٌاء والتولٌع على التوكٌالت 

 142321برلم       23133132لخاصة بها وكذا له الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او ، تارٌخ : ا

ٌاسر دمحم مرسى هٌكل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال للشركة المابضة للنمل البحرى والبرى   -  421

تفوٌض رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب فى -ٌد الحالٌة بدالن من السٌد /دمحم حسٌن على حسن لمدة تنتهى بانتهاء مدة التجد

المٌام بكافة اعمال البٌع والشراء والتصرفات بكافة انواعها الواردة على العمارات والمنموالت والسٌارات وجمٌع االشٌاء المملوكة 

هائٌة لهذه االشٌاء والتولٌع على التوكٌالت للشركة وان ٌكون له حك الرهن وااللتراض وحك التولٌع على عمود البٌع االبتدائٌة والن

 142321برلم       23133132الخاصة بها وكذا له الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او ، تارٌخ : 

ٌاسر دمحم مرسى هٌكل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال للشركة المابضة للنمل البحرى والبرى   -  422

تفوٌض رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب فى - حسٌن على حسن لمدة تنتهى بانتهاء مدة التجدٌد الحالٌة بدالن من السٌد /دمحم

المٌام بكافة اعمال البٌع والشراء والتصرفات بكافة انواعها الواردة على العمارات والمنموالت والسٌارات وجمٌع االشٌاء المملوكة 

وحك التولٌع على عمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لهذه االشٌاء والتولٌع على التوكٌالت  للشركة وان ٌكون له حك الرهن وااللتراض

 142321برلم       23133132الخاصة بها وكذا له الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او ، تارٌخ : 

والبرى  بدالن من السٌد /دمحم جمال دمحم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة المابضة للنمل البحرى  -  423

تفوٌض رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب فى المٌام بكافة اعمال البٌع -حسٌن على حسن لمدة تنتهى بانتهاء مدة التجدٌد الحالٌة 

ٌكون له حك  والشراء والتصرفات بكافة انواعها الواردة على العمارات والمنموالت والسٌارات وجمٌع االشٌاء المملوكة للشركة وان

الرهن وااللتراض وحك التولٌع على عمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لهذه االشٌاء والتولٌع على التوكٌالت الخاصة بها وكذا له الحك 

 142321برلم       23133132فى توكٌل الؽٌر فى كل او ، تارٌخ : 

لشركة المابضة للنمل البحرى والبرى  بدالن من السٌد /دمحم جمال دمحم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال ل -  424

تفوٌض رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب فى المٌام بكافة اعمال البٌع -حسٌن على حسن لمدة تنتهى بانتهاء مدة التجدٌد الحالٌة 

االشٌاء المملوكة للشركة وان ٌكون له حك والشراء والتصرفات بكافة انواعها الواردة على العمارات والمنموالت والسٌارات وجمٌع 

الرهن وااللتراض وحك التولٌع على عمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لهذه االشٌاء والتولٌع على التوكٌالت الخاصة بها وكذا له الحك 

 142321برلم       23133132فى توكٌل الؽٌر فى كل او ، تارٌخ : 

مة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة المابضة للنمل البحرى والبرى  بدالن من السٌد /دمحم رجب عابدٌن فواز  شركة مساه -  425

تفوٌض رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب فى المٌام بكافة اعمال البٌع -حسٌن على حسن لمدة تنتهى بانتهاء مدة التجدٌد الحالٌة 

والمنموالت والسٌارات وجمٌع االشٌاء المملوكة للشركة وان ٌكون له حك والشراء والتصرفات بكافة انواعها الواردة على العمارات 

الرهن وااللتراض وحك التولٌع على عمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لهذه االشٌاء والتولٌع على التوكٌالت الخاصة بها وكذا له الحك 

 142321برلم       23133132فى توكٌل الؽٌر فى كل او ، تارٌخ : 

رجب عابدٌن فواز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة المابضة للنمل البحرى والبرى  بدالن من السٌد /دمحم  -  426

تفوٌض رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب فى المٌام بكافة اعمال البٌع -حسٌن على حسن لمدة تنتهى بانتهاء مدة التجدٌد الحالٌة 

واعها الواردة على العمارات والمنموالت والسٌارات وجمٌع االشٌاء المملوكة للشركة وان ٌكون له حك والشراء والتصرفات بكافة ان

الرهن وااللتراض وحك التولٌع على عمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لهذه االشٌاء والتولٌع على التوكٌالت الخاصة بها وكذا له الحك 

 142321برلم       23133132فى توكٌل الؽٌر فى كل او ، تارٌخ : 
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ابراهٌم دمحم حافظ السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة المابضة للنمل البحرى والبرى  بدالن من السٌد  -  421

ال تفوٌض رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب فى المٌام بكافة اعم-/دمحم حسٌن على حسن لمدة تنتهى بانتهاء مدة التجدٌد الحالٌة 

البٌع والشراء والتصرفات بكافة انواعها الواردة على العمارات والمنموالت والسٌارات وجمٌع االشٌاء المملوكة للشركة وان ٌكون له 

حك الرهن وااللتراض وحك التولٌع على عمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لهذه االشٌاء والتولٌع على التوكٌالت الخاصة بها وكذا له 

 142321برلم       23133132وكٌل الؽٌر فى كل او ، تارٌخ : الحك فى ت

ابراهٌم دمحم حافظ السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة المابضة للنمل البحرى والبرى  بدالن من السٌد  -  422

والعضو المنتدب فى المٌام بكافة اعمال  تفوٌض رئٌس مجلس االدارة-/دمحم حسٌن على حسن لمدة تنتهى بانتهاء مدة التجدٌد الحالٌة 

البٌع والشراء والتصرفات بكافة انواعها الواردة على العمارات والمنموالت والسٌارات وجمٌع االشٌاء المملوكة للشركة وان ٌكون له 

وكٌالت الخاصة بها وكذا له حك الرهن وااللتراض وحك التولٌع على عمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لهذه االشٌاء والتولٌع على الت

 142321برلم       23133132الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او ، تارٌخ : 

دمحم عباس على سنهورى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة المابضة للنمل البحرى والبرى  بدالن من  -  423

تفوٌض رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب فى المٌام بكافة -الحالٌة السٌد /دمحم حسٌن على حسن لمدة تنتهى بانتهاء مدة التجدٌد 

اعمال البٌع والشراء والتصرفات بكافة انواعها الواردة على العمارات والمنموالت والسٌارات وجمٌع االشٌاء المملوكة للشركة وان 

ٌة لهذه االشٌاء والتولٌع على التوكٌالت الخاصة بها ٌكون له حك الرهن وااللتراض وحك التولٌع على عمود البٌع االبتدائٌة والنهائ

 142321برلم       23133132وكذا له الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او ، تارٌخ : 

دمحم عباس على سنهورى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة المابضة للنمل البحرى والبرى  بدالن من  -  433

تفوٌض رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب فى المٌام بكافة -لمدة تنتهى بانتهاء مدة التجدٌد الحالٌة  السٌد /دمحم حسٌن على حسن

اعمال البٌع والشراء والتصرفات بكافة انواعها الواردة على العمارات والمنموالت والسٌارات وجمٌع االشٌاء المملوكة للشركة وان 

لى عمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لهذه االشٌاء والتولٌع على التوكٌالت الخاصة بها ٌكون له حك الرهن وااللتراض وحك التولٌع ع

 142321برلم       23133132وكذا له الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او ، تارٌخ : 

لشركة صدؾ حسٌن  عبد الخالك البارودى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بعض ماذكر ) على ان ٌسبك بٌع اصول ا -  431

 142321برلم       23133132بموافمة الجمعٌة العامة مسبما ( ، تارٌخ : 

صدؾ حسٌن  عبد الخالك البارودى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بعض ماذكر ) على ان ٌسبك بٌع اصول الشركة  -  432

 142321برلم       23133132بموافمة الجمعٌة العامة مسبما ( ، تارٌخ : 

سر دمحم مرسى هٌكل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بعض ماذكر ) على ان ٌسبك بٌع اصول ٌا -  433

 142321برلم       23133132الشركة بموافمة الجمعٌة العامة مسبما ( ، تارٌخ : 

ٌاسر دمحم مرسى هٌكل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بعض ماذكر ) على ان ٌسبك بٌع اصول  -  434

 142321برلم       23133132الشركة بموافمة الجمعٌة العامة مسبما ( ، تارٌخ : 

اصول الشركة بموافمة الجمعٌة  جمال دمحم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بعض ماذكر ) على ان ٌسبك بٌع -  435

 142321برلم       23133132العامة مسبما ( ، تارٌخ : 

جمال دمحم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بعض ماذكر ) على ان ٌسبك بٌع اصول الشركة بموافمة الجمعٌة  -  436

 142321برلم       23133132العامة مسبما ( ، تارٌخ : 

ن فواز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بعض ماذكر ) على ان ٌسبك بٌع اصول الشركة بموافمة الجمعٌة رجب عابدٌ -  431

 142321برلم       23133132العامة مسبما ( ، تارٌخ : 

رجب عابدٌن فواز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بعض ماذكر ) على ان ٌسبك بٌع اصول الشركة بموافمة الجمعٌة  -  432

 142321برلم       23133132امة مسبما ( ، تارٌخ : الع

ابراهٌم دمحم حافظ السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بعض ماذكر ) على ان ٌسبك بٌع اصول الشركة بموافمة  -  433

 142321برلم       23133132الجمعٌة العامة مسبما ( ، تارٌخ : 
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 233 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

همة  عضو مجلس ادارة  بعض ماذكر ) على ان ٌسبك بٌع اصول الشركة بموافمة ابراهٌم دمحم حافظ السٌد  شركة مسا -  533

 142321برلم       23133132الجمعٌة العامة مسبما ( ، تارٌخ : 

دمحم عباس على سنهورى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بعض ماذكر ) على ان ٌسبك بٌع اصول الشركة بموافمة  -  531

 142321برلم       23133132، تارٌخ :  الجمعٌة العامة مسبما (

دمحم عباس على سنهورى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بعض ماذكر ) على ان ٌسبك بٌع اصول الشركة بموافمة  -  532

 142321برلم       23133132الجمعٌة العامة مسبما ( ، تارٌخ : 

ئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ٌمثل الشركة السٌد / طاهر دمحم فخر طاهر دمحم فخر الدٌن فتحى شرابٌه  شركة مساهمة  ر -  533

رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب امام المضاء والبنون والؽٌر وٌملن حك التولٌع عن الشركة على المرار امام -الدٌن فتحى شرابٌه 

دارة وعضو منتدب و اسالم مسعد دمحم على المضاء والبنون والؽٌر كل من السٌد / طاهر دمحم فخر الدٌن فتحى شرابٌه رئٌس مجلس ا

عضو مجلس ادارة  المنتدب ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب السٌد / اسالم مسعد دمحم على عبد الؽفار -عبد الؽفار الشندٌدى 

ٌن ، تارٌخ : الشندٌدى الحك فى تعٌٌن مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمع

 6543برلم       23133132

دمحم زاكٌر حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص  -  534

مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

وضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة ، ولرئٌس مجلس اإلدارة الحك فً التولٌع نٌابة عن الشركة ، و له الحك فً مف

التعامل مع البنون بكافة العملٌات المصرفٌة من فتح و ؼلك الحسابات والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات واصدار خطابات 

 11233برلم       23133133ٌة والتسهٌالت االئتمانٌة والمعاوضة ، تارٌخ : الضمان وفتح االعتمادات المستند

دمحم زاكٌر حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  للعمارات و المنموالت وحك االلتراض والرهن من البنون وشركات  -  535

لشركة ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل التؤجٌر التموٌلً ، والحك فً إجراء كافة العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض ا

وبٌع وتسدٌد كافه السندات اإلذنٌه التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او 

اها و التصدٌك علٌها باألجل وحك التولٌع على عمود االشتران فً تؤسٌس الشركات ،و التولٌع على عمود االٌجار و اثبات تارٌخ
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مصلحة الشهر العماري والتوثٌك وحك إدارة الشركة وتمثٌلها أمام الؽٌر  واألراضً والسٌارات والتولٌع على تلن العمود أمام

والتولٌع عن الشركة والتعامل باسمها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة والرسمٌة والوزارات واألجهزة التنفٌذٌة التابعة للدولة والمطاع 

ومصلحة الجمارن والسجل التجاري والشهر العماري العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسٌة 

 11233برلم       23133133والهٌئة العامة لالستثمار والهٌئة العامة للرلابة ، تارٌخ : 
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صلٌات داخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة والموانئ والمطارات وكافة األجهزة التابعة لألحٌاء بكافة محافظات السفارات والمن

 الجمهورٌة وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر .)

لشركة بما فٌها من ثابت و لرئٌس مجلس االدارة الحك فً التولٌع على كافى عمود االلتراض و الرهن بكافة انواعها لكافة أصول ا 

او منمول و ذلن للنفس او للؽٌر، و اما كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر جكومٌة الخاصة بذلن ، وله حك توكٌل ، تارٌخ : 

 11233برلم       23133133

ٌلزم موافمه الجمعٌة دمحم زاكٌر حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  او تفوٌض الؽٌر ة ذلن لصالح البنون او الؽٌر.) -  532
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 141126برلم       23133133والمسئولٌات المسندة كما هى ، تارٌخ : 

سٌؾ الدٌن ٌاشار حسن عباس حلمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة مع بماء كافه  -  524

 141126برلم       23133133خ : االختصاصات والمسئولٌات المسندة كما هى ، تارٌ

شٌرٌن حسن عباس حلمً  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة مع بماء  -  525

 141126برلم       23133133كافه االختصاصات والمسئولٌات المسندة كما هى ، تارٌخ : 

 1141برلم       23133133مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع   ، تارٌخ :  وائل عبدالمعبود عبدهللا حجازى  ذات -  526

 -بصفته رئٌس مجلس ادارة -اسامة السٌد دمحم خلٌل  شركة مساهمة  عضو منتدب  تفوٌضالسٌد / دمحم فإاد سعد عبد المجٌد  -  521

وله فى ذلن اوسع السلطات وله الحك فى توكٌل  فى تمثٌل الشركة والتولٌع عنها امام البنون وااللتراض منها وكفاله الؽٌر للشركات

 126برلم       23133113الؽٌر فى بعض او كل ماسبك وان ٌكون له وحده دون سائر االعضاء ، تارٌخ : 
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برلم       23133113السلطات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى بعض او كل ماسبك وان ٌكون له وحده دون سائر االعضاء ، تارٌخ : 
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نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة بنفس الصالحٌات السابك احمد مهران حسن عوٌس  شركة مساهمة   -  565

 2212برلم       23133113، تارٌخ :  3التاشٌر بها بالسجل التجارى للرئٌس والنائب والعضو 

سابك ابراهٌم حسن على بكتاش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة بنفس الصالحٌات ال -  566
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حسن دمحم عبد الاله موسى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة بنفس الصالحٌات السابك  -  561

 2212برلم       23133113تارٌخ :  ، 3التاشٌر بها بالسجل التجارى للرئٌس والنائب والعضو 

دمحم فتحى الزؼبى بكر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة بنفس الصالحٌات السابك التاشٌر  -  562
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 2212برلم       23133113، تارٌخ :  3السابك التاشٌر بها بالسجل التجارى للرئٌس والنائب والعضو 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 231 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ش فٌكتورعمانوٌل  11فً  - 6سمر عبد الحمٌد ابو عجاجة فرج  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الشركة الكائن فً محل رلم  -  513

 5353برلم       23133113تعاونٌات سموحه لسم سٌدي جابر ، تارٌخ : 

 11فً  - 6لاسم الحسٌنى عبده السٌد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  الشركة الكائن فً محل رلم  -  511

 5353برلم       23133113ش فٌكتورعمانوٌل تعاونٌات سموحه لسم سٌدي جابر ، تارٌخ : 

ش فٌكتورعمانوٌل  11فً  - 6احمد فتحى محمود دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة الكائن فً محل رلم  -  512

 5353برلم       23133113تعاونٌات سموحه لسم سٌدي جابر ، تارٌخ : 

ش فٌكتورعمانوٌل  11فً  - 6الكائن فً محل رلم  رٌهام محمود دمحم عبد ربه  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الشركة -  513

 5353برلم       23133113تعاونٌات سموحه لسم سٌدي جابر ، تارٌخ : 

ش  11فً  - 6جمال الدٌن الحسٌنى عبده السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الشركة الكائن فً محل رلم  -  514

 5353برلم       23133113، تارٌخ : فٌكتورعمانوٌل تعاونٌات سموحه لسم سٌدي جابر 

ش فٌكتورعمانوٌل  11فً  - 6شٌماء سعٌد احمد علً ابو طٌر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الشركة الكائن فً محل رلم  -  515

 5353برلم       23133113تعاونٌات سموحه لسم سٌدي جابر ، تارٌخ : 

 -شارع ابراهٌم الحلبً  22مدٌر فرع  مدٌرا لفرع الشركة الكائن فً  سمر عبد الحمٌد ابو عجاجة فرج  شركة مساهمة  -  516

 5353برلم       23133113اول الرمل ، تارٌخ :  -سابا باشا 

 22لاسم الحسٌنى عبده السٌد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  مدٌرا لفرع الشركة الكائن فً  -  511
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 -الرمل  -طرٌك الحرٌة جناكلٌس  631احمد فتحى محمود دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة الكائن فً  -  524

 5353برلم       23133113االسكندرٌة ، تارٌخ : 

 -الرمل  -طرٌك الحرٌة جناكلٌس  631فً رٌهام محمود دمحم عبد ربه  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الشركة الكائن  -  525
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 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 232 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 سمر عبد الحمٌد ابو عجاجة فرج  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  522

 -ً معامالت الشركة وتعهداتها للساده اعضاء مجلس األدارة:علً أن ٌكون حك التولٌع عل

السٌد / جمال الدٌن الحسٌنً عبده       رئٌس مجلس اإلدارة  و السٌد / لاسم الحسٌنً عبده السٌد      نائب رئٌس مجلس االداره و  

 مجتمعٌن او منفردٌن فً -العضو المنتدب 

ؼرض الشركه وعلً األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركه وتحدٌد اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن 

 5353برلم       23133113مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافه المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد ، تارٌخ : 

 ادة تشكٌل مجلس االدارة لاسم الحسٌنى عبده السٌد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  اع -  523

 -علً أن ٌكون حك التولٌع علً معامالت الشركة وتعهداتها للساده اعضاء مجلس األدارة:

السٌد / جمال الدٌن الحسٌنً عبده       رئٌس مجلس اإلدارة  و السٌد / لاسم الحسٌنً عبده السٌد      نائب رئٌس مجلس االداره و  

 ردٌن فًمجتمعٌن او منف -العضو المنتدب 

اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلً األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركه وتحدٌد 

 5353برلم       23133113مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافه المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد ، تارٌخ : 

 ركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة احمد فتحى محمود دمحم  ش -  533

 -علً أن ٌكون حك التولٌع علً معامالت الشركة وتعهداتها للساده اعضاء مجلس األدارة:

السٌد / جمال الدٌن الحسٌنً عبده       رئٌس مجلس اإلدارة  و السٌد / لاسم الحسٌنً عبده السٌد      نائب رئٌس مجلس االداره و  

 مجتمعٌن او منفردٌن فً -العضو المنتدب 

اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلً األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركه وتحدٌد 

 5353برلم       23133113مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافه المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد ، تارٌخ : 

 رٌهام محمود دمحم عبد ربه  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  531

 -علً أن ٌكون حك التولٌع علً معامالت الشركة وتعهداتها للساده اعضاء مجلس األدارة:

نائب رئٌس مجلس االداره و    السٌد / جمال الدٌن الحسٌنً عبده       رئٌس مجلس اإلدارة  و السٌد / لاسم الحسٌنً عبده السٌد    

 مجتمعٌن او منفردٌن فً -العضو المنتدب 

اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلً األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركه وتحدٌد 

 5353برلم       23133113خ : مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافه المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد ، تارٌ

 جمال الدٌن الحسٌنى عبده السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  532

 -علً أن ٌكون حك التولٌع علً معامالت الشركة وتعهداتها للساده اعضاء مجلس األدارة:

رة  و السٌد / لاسم الحسٌنً عبده السٌد      نائب رئٌس مجلس االداره و السٌد / جمال الدٌن الحسٌنً عبده       رئٌس مجلس اإلدا 

 مجتمعٌن او منفردٌن فً -العضو المنتدب 

اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلً األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركه وتحدٌد 

 5353برلم       23133113المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد ، تارٌخ : مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافه 

 شٌماء سعٌد احمد علً ابو طٌر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  533

 -علً أن ٌكون حك التولٌع علً معامالت الشركة وتعهداتها للساده اعضاء مجلس األدارة:



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 233 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

سٌنً عبده       رئٌس مجلس اإلدارة  و السٌد / لاسم الحسٌنً عبده السٌد      نائب رئٌس مجلس االداره و السٌد / جمال الدٌن الح 

 مجتمعٌن او منفردٌن فً -العضو المنتدب 

اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلً األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركه وتحدٌد 

 5353برلم       23133113جورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافه المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد ، تارٌخ : مرتباتهم وا

سمر عبد الحمٌد ابو عجاجة فرج  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كافه السندات األذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود  -  534

النمد او باألجل و الحك فً شراء جمٌع البضائع والمهمات والمواد والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه ب

والمنموالت والحك فى االفراج عن رأس مال الشركة وفتـــــح  الحسابات بالبنون على أختالؾ أنواعها و فتح االعتمادات المستندٌة 

ات وصرفها و لهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فً وتعدٌلها والؽائها وحك التولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة والمروض و الشٌك

 5353برلم       23133113حك شراء أى أصل من أصول الشركة ثابته أو منمولة و حك التولٌع ، تارٌخ : 

لاسم الحسٌنى عبده السٌد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  كافه السندات األذنٌه التجارٌه وابرام  -  535

لعمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باألجل و الحك فً شراء جمٌع البضائع والمهمات جمٌع ا

والمواد والمنموالت والحك فى االفراج عن رأس مال الشركة وفتـــــح  الحسابات بالبنون على أختالؾ أنواعها و فتح االعتمادات 

التولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة والمروض و الشٌكات وصرفها و لهم الحك مجتمعٌن او  المستندٌة وتعدٌلها والؽائها وحك

 5353برلم       23133113منفردٌن فً حك شراء أى أصل من أصول الشركة ثابته أو منمولة و حك التولٌع ، تارٌخ : 

ندات األذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود احمد فتحى محمود دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كافه الس -  536

والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باألجل و الحك فً شراء جمٌع البضائع والمهمات والمواد 

دات المستندٌة والمنموالت والحك فى االفراج عن رأس مال الشركة وفتـــــح  الحسابات بالبنون على أختالؾ أنواعها و فتح االعتما

وتعدٌلها والؽائها وحك التولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة والمروض و الشٌكات وصرفها و لهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فً 

 5353برلم       23133113حك شراء أى أصل من أصول الشركة ثابته أو منمولة و حك التولٌع ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  مدٌر فرع  كافه السندات األذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود والمشارطات   رٌهام محمود دمحم عبد ربه -  531

والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باألجل و الحك فً شراء جمٌع البضائع والمهمات والمواد والمنموالت والحك فى 

على أختالؾ أنواعها و فتح االعتمادات المستندٌة وتعدٌلها والؽائها وحك  االفراج عن رأس مال الشركة وفتـــــح  الحسابات بالبنون

التولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة والمروض و الشٌكات وصرفها و لهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فً حك شراء أى أصل من 

 5353برلم       23133113أصول الشركة ثابته أو منمولة و حك التولٌع ، تارٌخ : 

جمال الدٌن الحسٌنى عبده السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  كافه السندات األذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود  -  532

والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باألجل و الحك فً شراء جمٌع البضائع والمهمات والمواد 

عن رأس مال الشركة وفتـــــح  الحسابات بالبنون على أختالؾ أنواعها و فتح االعتمادات المستندٌة والمنموالت والحك فى االفراج 

وتعدٌلها والؽائها وحك التولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة والمروض و الشٌكات وصرفها و لهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فً 

 5353برلم       23133113و حك التولٌع ، تارٌخ : حك شراء أى أصل من أصول الشركة ثابته أو منمولة 

شٌماء سعٌد احمد علً ابو طٌر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كافه السندات األذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود  -  533

والمواد والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باألجل و الحك فً شراء جمٌع البضائع والمهمات 

والمنموالت والحك فى االفراج عن رأس مال الشركة وفتـــــح  الحسابات بالبنون على أختالؾ أنواعها و فتح االعتمادات المستندٌة 

وتعدٌلها والؽائها وحك التولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة والمروض و الشٌكات وصرفها و لهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فً 

 5353برلم       23133113أصل من أصول الشركة ثابته أو منمولة و حك التولٌع ، تارٌخ :  حك شراء أى

سمر عبد الحمٌد ابو عجاجة فرج  شركة مساهمة  مدٌر فرع  على عمود شراء السٌارات بكافة أنواعها ، و فى التولٌع امام  -  633

جان الطعن ومكتب العمل و التؤمٌنات االجتماعٌة والمرور وجمٌع الؽرفة التجارٌــــة والسجل التجــــارى ومصلحة الضرائب ول

الجهات وجمٌع الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص  والتولٌع أمام الشهر العمارى و 

    23133113ماذكر ، تارٌخ :  التوثٌك  بؤسم الشركه وألؼراض الشركه ولهم الحك فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل اوبعض

 5353برلم   

لاسم الحسٌنى عبده السٌد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  على عمود شراء السٌارات بكافة أنواعها  -  631

لتؤمٌنات االجتماعٌة ، و فى التولٌع امام الؽرفة التجارٌــــة والسجل التجــــارى ومصلحة الضرائب ولجان الطعن ومكتب العمل و ا



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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والمرور وجمٌع الجهات وجمٌع الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص  والتولٌع أمام 

الشهر العمارى و التوثٌك  بؤسم الشركه وألؼراض الشركه ولهم الحك فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل اوبعض ماذكر ، تارٌخ : 

 5353برلم       23133113

احمد فتحى محمود دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على عمود شراء السٌارات بكافة أنواعها ، و فى التولٌع امام  -  632

الؽرفة التجارٌــــة والسجل التجــــارى ومصلحة الضرائب ولجان الطعن ومكتب العمل و التؤمٌنات االجتماعٌة والمرور وجمٌع 

ٌع الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص  والتولٌع أمام الشهر العمارى و الجهات وجم

    23133113التوثٌك  بؤسم الشركه وألؼراض الشركه ولهم الحك فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل اوبعض ماذكر ، تارٌخ : 

 5353برلم   

ربه  شركة مساهمة  مدٌر فرع  على عمود شراء السٌارات بكافة أنواعها ، و فى التولٌع امام الؽرفة رٌهام محمود دمحم عبد  -  633

التجارٌــــة والسجل التجــــارى ومصلحة الضرائب ولجان الطعن ومكتب العمل و التؤمٌنات االجتماعٌة والمرور وجمٌع الجهات 

م ولطاع االعمال العام والخاص  والتولٌع أمام الشهر العمارى و التوثٌك  وجمٌع الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العا

برلم       23133113بؤسم الشركه وألؼراض الشركه ولهم الحك فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل اوبعض ماذكر ، تارٌخ : 

5353 

ود شراء السٌارات بكافة أنواعها ، و فى جمال الدٌن الحسٌنى عبده السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  على عم -  634

التولٌع امام الؽرفة التجارٌــــة والسجل التجــــارى ومصلحة الضرائب ولجان الطعن ومكتب العمل و التؤمٌنات االجتماعٌة والمرور 

ولٌع أمام الشهر العمارى وجمٌع الجهات وجمٌع الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص  والت

    23133113و التوثٌك  بؤسم الشركه وألؼراض الشركه ولهم الحك فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل اوبعض ماذكر ، تارٌخ : 

 5353برلم   

ٌع امام شٌماء سعٌد احمد علً ابو طٌر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  على عمود شراء السٌارات بكافة أنواعها ، و فى التول -  635

الؽرفة التجارٌــــة والسجل التجــــارى ومصلحة الضرائب ولجان الطعن ومكتب العمل و التؤمٌنات االجتماعٌة والمرور وجمٌع 

الجهات وجمٌع الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص  والتولٌع أمام الشهر العمارى و 

    23133113ركه وألؼراض الشركه ولهم الحك فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل اوبعض ماذكر ، تارٌخ : التوثٌك  بؤسم الش

 5353برلم   

مصطفى اٌهاب سعد السٌد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات  -  636

د على ) منفردا)  وٌمثل الشرٌن المتضامن الشركة فى عاللاتها مع الؽٌر وله ) الرسمٌة للشرٌن السٌد / مصطفى اٌهاب سعد السٌ

منفردا ( فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام 

والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة ولطاع االعمال العام والخاص و له حك التولٌع على عمود البٌع والشراء 

 3336برلم       23133113والؼراض الشركة امام الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت ، تارٌخ : 

احمد دمحم فإاد اسماعٌل الصاوي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام  -  631

جهات الرسمٌة للشرٌن السٌد / مصطفى اٌهاب سعد السٌد على ) منفردا)  وٌمثل الشرٌن المتضامن الشركة فى عاللاتها مع الؽٌر ال

وله ) منفردا ( فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع 

م والخاص و له حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة العام ولطاع االعمال العا

 3336برلم       23133113والؼراض الشركة امام الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت ، تارٌخ : 

انٌة والمرض واى نوع من المعامالت المالٌة مع مصطفى اٌهاب سعد السٌد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االئتم -  632

البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ولة حك توكٌل الؽٌر فى كل او 

 3336برلم       23133113بعض ما ذكر فٌما عدا الشرٌن الموصى ، تارٌخ : 

ٌل الصاوي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  االئتمانٌة والمرض واى نوع من المعامالت احمد دمحم فإاد اسماع -  633

المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ولة حك توكٌل الؽٌر 

 3336برلم       23133113فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشرٌن الموصى ، تارٌخ : 

مصطفى اٌهاب سعد السٌد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تحول صفته من مدٌر وشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ  -  613

 3336برلم       23133113: 
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ٌن موصى احمد دمحم فإاد اسماعٌل الصاوي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تحول صفته من مدٌر وشرٌن الى شر -  611

 3336برلم       23133113، تارٌخ : 

ٌملن حك التولٌع عن الشركه رئٌس مجلس االدارة فى  -رفعت اٌهاب عنتر خضر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  612

لعمود شراء االراضى أو بٌعها وكذلن البٌع أو التؤجٌر لكامل المشروع ووحداته و بٌع االصول والمنشؤت وكذلن إبرام كافه ا

والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل العاملٌن ووكالء الشركه و المدٌرٌن وإضافه ذلن فى 

السجل التجارى وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض االثمان ودفع كافه المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع كافه السندات االذنٌه 

 13331برلم       23133113لعمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه ، تارٌخ : التجارٌه وإبرام جمٌع ا

رفعت اٌهاب عنتر خضر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بالنمد أو االجل وله حك شراء جمٌع المواد والمهمات  -  613

تح حسابات أو ؼلمها والسحب منها والتولٌع على والبضائع والمنموالت وااللراض بطرٌك االعتمادات والتعامل مع كافه البنون بف

الشٌكات والتحوٌالت بؤسم الشركه بدون حد ألصى وكذلن له الحك فى االفراج عن رأس مال الشركة المودع لدى البنن وزٌادة 

لشركه أمام الهٌئه اوتخفٌض رأس مال الشركه  وتمثٌل الشركه أمام الؽٌر والمضاء وكافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وتمثٌل ا

 13331برلم       23133113العامه لسوق المال والهٌئه العامه لالستثمار و المناطك الحرة ، تارٌخ : 

رفعت اٌهاب عنتر خضر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وهٌئه الرلابه المالٌه والهٌئه المومٌه للتؤمٌنات االجتماعٌه و  -  614

توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى بعض أو كل ما جاء (على الشركة مراعاة الموافمة المسبمة من لبل  مصالح الضرائب وله الحك فى

 13331برلم       23133113الجمعٌة العامة  على بٌع اصول الشركة ( ، تارٌخ : 

 عبدالفتاح فهمى عبدالفتاح منصور -  615

الحك فً   -/ عبد الفتاح فهمى عبد الفتاح نوفل منفردا  نوفل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لرئٌس مجلس اإلدارة السٌد

التولٌع عن الشركة وتمثٌلها لانونا وحك التولٌع عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والرسمٌة والوزارات 

وهٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة واألجهزة التنفٌذٌة التابعة للدولة وكافة األجهزة التابعة لألحٌاء بكافة محافظات الجمهورٌة 

وأجهزة المدن التابعة للهٌئة وهٌئة التنمٌة الصناعٌة ووزارة الصحة المصرٌة ووزارة الزراعة والتولٌع على العمود أمام الشهر 

 12436برلم       23133113العمارى والتوثٌك ، تارٌخ : 

 عبدالفتاح فهمى عبدالفتاح منصور -  616

همة  رئٌس مجلس ادارة  والتولٌع لدى البنون والمصارؾ على المعامالت المالٌة وفتح الحسابات والتولٌع على نوفل  شركة مسا

الشٌكات وخطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة  والسحب واإلٌداع وحك االلتراض والرهن والتعامل مع مصلحة الجمارن 

فة ادارات المرور واالفراج عن راس المال والتعامل مع البنون فى فتح والؽاء والضرائب والهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة وكا

خطابات ضمان ( والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات ولٌس له الحك فى  -اعتمادات  -الحسابات بجمٌع انواعها ) حسابات جارٌة 

 12436برلم       23133113بٌع أصول الشركة الثابتة فٌكون ذلن ، تارٌخ : 

 عبدالفتاح فهمى عبدالفتاح منصور -  611

نوفل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموافمة الجمعٌة العامة العادٌة للشركة وله حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى بعض او كل 

 12436برلم       23133113ما ذكر ، تارٌخ : 

 Jeffray Edwardمثل السٌد/ جٌفري ادوارد افوري ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌ  Garry taylorجاري تاٌلور  -  612

Ivory  والسٌد/ عمرو ضٌاء الدٌن سالمه والسٌد/ جاري تاٌلورGarry taylor  الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهما فً هذا الصدد

او مجتمعان حك تمثٌل اوسع السلطات بما فً ذلن على سبٌل المثال ال الحصر تمثٌل الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهما منفردان 

الشركة امام كافة الجهات والمصالح الحكومٌه وشركات المطاع العام والخاص والسجل التجاري والشهر العماري الشركة وتعٌن 

 5413برلم       23133113وعزل العمال و الموظفٌن والتولٌع على عمود العمل وخطابات العروض ، تارٌخ : 

ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل السٌد/ جٌفري ادوارد افوري   Jeffray Edward Ivoryجٌفري ادوارد افوري  -  613

Jeffray Edward Ivory  والسٌد/ عمرو ضٌاء الدٌن سالمه والسٌد/ جاري تاٌلورGarry taylor  الشركة فً عاللتها مع الؽٌر

حصر تمثٌل الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهما منفردان او ولهما فً هذا الصدد اوسع السلطات بما فً ذلن على سبٌل المثال ال ال

مجتمعان حك تمثٌل الشركة امام كافة الجهات والمصالح الحكومٌه وشركات المطاع العام والخاص والسجل التجاري والشهر 
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برلم       23133113العماري الشركة وتعٌن وعزل العمال و الموظفٌن والتولٌع على عمود العمل وخطابات العروض ، تارٌخ : 

5413 

 Jeffray Edward Ivoryعمرو ضٌاء الدٌن سالمه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل السٌد/ جٌفري ادوارد افوري  -  623

الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهما فً هذا الصدد اوسع  Garry taylorوالسٌد/ عمرو ضٌاء الدٌن سالمه والسٌد/ جاري تاٌلور 

بما فً ذلن على سبٌل المثال ال الحصر تمثٌل الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهما منفردان او مجتمعان حك تمثٌل الشركة  السلطات

امام كافة الجهات والمصالح الحكومٌه وشركات المطاع العام والخاص والسجل التجاري والشهر العماري الشركة وتعٌن وعزل 

 5413برلم       23133113العمل وخطابات العروض ، تارٌخ :  العمال و الموظفٌن والتولٌع على عمود

ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  الخاصة بالشركة والتولٌع على عمود الحفر والتولٌع امام   Garry taylorجاري تاٌلور  -  621

ة عامه نٌابة من الشركة وشراء و الهٌئة العامه للبترول وشركة اٌجاس ولهما اٌضا منفردان او مجتمعان شراء وبٌع االصول بصف

بٌع العمارات والنموالت ولهما اٌضان الحك فً شراء وبٌع السٌارات نٌابة عن الشركة واتخاذ كافة االجراءات الالزمة لذلن ولهما 

ك فتح مجتمعان الحك فً التولٌع عن الشركة امام البنون وعلى المعامالت المالٌة والشٌكات واالفراج عن راس المال وكذا ح

 5413برلم       23133113الخسابات واالٌداع و السحب من البنون واٌضا حك االلتراض ، تارٌخ : 

ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  الخاصة بالشركة والتولٌع على عمود   Jeffray Edward Ivoryجٌفري ادوارد افوري  -  622

اس ولهما اٌضا منفردان او مجتمعان شراء وبٌع االصول بصفة عامه نٌابة من الحفر والتولٌع امام الهٌئة العامه للبترول وشركة اٌج

الشركة وشراء و بٌع العمارات والنموالت ولهما اٌضان الحك فً شراء وبٌع السٌارات نٌابة عن الشركة واتخاذ كافة االجراءات 

معامالت المالٌة والشٌكات واالفراج عن راس المال الالزمة لذلن ولهما مجتمعان الحك فً التولٌع عن الشركة امام البنون وعلى ال

 5413برلم       23133113وكذا حك فتح الخسابات واالٌداع و السحب من البنون واٌضا حك االلتراض ، تارٌخ : 

مام عمرو ضٌاء الدٌن سالمه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  الخاصة بالشركة والتولٌع على عمود الحفر والتولٌع ا -  623

الهٌئة العامه للبترول وشركة اٌجاس ولهما اٌضا منفردان او مجتمعان شراء وبٌع االصول بصفة عامه نٌابة من الشركة وشراء و 

بٌع العمارات والنموالت ولهما اٌضان الحك فً شراء وبٌع السٌارات نٌابة عن الشركة واتخاذ كافة االجراءات الالزمة لذلن ولهما 

تولٌع عن الشركة امام البنون وعلى المعامالت المالٌة والشٌكات واالفراج عن راس المال وكذا حك فتح مجتمعان الحك فً ال

 5413برلم       23133113الخسابات واالٌداع و السحب من البنون واٌضا حك االلتراض ، تارٌخ : 

دٌم الضمانات الالزمه عند االلتراض نٌابة ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  و الرهن وتم  Garry taylorجاري تاٌلور  -  624

عن الشركة وابرام عمود االئتمان وربط وفن الودائع بكافة انواعها ولهما كذلن سلطة توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض هذة 

 5413برلم       23133113الصالحٌات. ، تارٌخ : 

ولٌة محدودة  مدٌر عام  و الرهن وتمدٌم الضمانات الالزمه ذات مسئ  Jeffray Edward Ivoryجٌفري ادوارد افوري  -  625

عند االلتراض نٌابة عن الشركة وابرام عمود االئتمان وربط وفن الودائع بكافة انواعها ولهما كذلن سلطة توكٌل او تفوٌض الؽٌر 

 5413برلم       23133113فً كل او بعض هذة الصالحٌات. ، تارٌخ : 

ن سالمه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  و الرهن وتمدٌم الضمانات الالزمه عند االلتراض نٌابة عن عمرو ضٌاء الدٌ -  626

الشركة وابرام عمود االئتمان وربط وفن الودائع بكافة انواعها ولهما كذلن سلطة توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض هذة 

 5413برلم       23133113الصالحٌات. ، تارٌخ : 

 دمحم ابراهٌم عبدالجواد -  621

 13321برلم       23133113محمود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  

 13321برلم       23133113سعٌد صبرى حسٌن مصطفى الصفتى  شركة مساهمة  مدٌر فرع   ، تارٌخ :  -  622

 13321برلم       23133113ٌخ : عادل مصطفى المرسى البرعى  شركة مساهمة  مدٌر فرع   ، تار -  623

 دمحم ابراهٌم عبدالجواد -  633

محمود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  علً ان ٌكون حك التولٌع علً معامالت الشركة وتعهداتها للسادة اعضاء مجلس  

 االدارة



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 243 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 السٌد / دمحم ابراهٌم عبد الجواد محمود رئٌس مجلس االدارة 

 مجتمعٌن او منفردٌن -بد الجواد محمود نائب رئٌس مجلس االدارة والسٌد / احمد ابراهٌم ع

فً اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلً األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركه 

دات األذنٌه التجارٌه وابرام وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافه المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السن

 13321برلم       23133113جمٌع ، تارٌخ : 

سعٌد صبرى حسٌن مصطفى الصفتى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  علً ان ٌكون حك التولٌع علً معامالت الشركة  -  631

 وتعهداتها للسادة اعضاء مجلس االدارة

 دارة السٌد / دمحم ابراهٌم عبد الجواد محمود رئٌس مجلس اال

 مجتمعٌن او منفردٌن -والسٌد / احمد ابراهٌم عبد الجواد محمود نائب رئٌس مجلس االدارة 

فً اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلً األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركه 

وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات األذنٌه التجارٌه وابرام  وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافه المبالػ وتولٌع

 13321برلم       23133113جمٌع ، تارٌخ : 

عادل مصطفى المرسى البرعى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  علً ان ٌكون حك التولٌع علً معامالت الشركة وتعهداتها  -  632

 للسادة اعضاء مجلس االدارة

 الجواد محمود رئٌس مجلس االدارة السٌد / دمحم ابراهٌم عبد 

 مجتمعٌن او منفردٌن -والسٌد / احمد ابراهٌم عبد الجواد محمود نائب رئٌس مجلس االدارة 

فً اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلً األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركه 

ض ودفع كافه المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات األذنٌه التجارٌه وابرام وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولب

 13321برلم       23133113جمٌع ، تارٌخ : 

 دمحم ابراهٌم عبدالجواد -  633

األجل و الحك محمود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او ب 

فً شراء جمٌع البضائع والمهمات والمواد والمنموالت واما الحك فى االفراج عن رأس مال الشركة وفتـــــح  الحسابات بالبنون 

على أختالؾ أنواعها وفتح االعتمادات المستندٌة وتعدٌلها والؽائها وؼلمها وحك التولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة والمروض 

ت وصرفها  لرئٌس مجلس االدارة منفردا ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فً شراء ى أصل من أصول الشركة ثابته أو والشٌكا

 13321برلم       23133113منمولة وحك التولٌع على عمود ، تارٌخ : 

تتعلك بمعامالت  سعٌد صبرى حسٌن مصطفى الصفتى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  العمود والمشارطات والصفمات التً -  634

الشركه بالنمد او باألجل و الحك فً شراء جمٌع البضائع والمهمات والمواد والمنموالت واما الحك فى االفراج عن رأس مال الشركة 

وفتـــــح  الحسابات بالبنون على أختالؾ أنواعها وفتح االعتمادات المستندٌة وتعدٌلها والؽائها وؼلمها وحك التولٌع على عمود 

تسهٌالت االئتمانٌة والمروض والشٌكات وصرفها  لرئٌس مجلس االدارة منفردا ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فً شراء ى أصل ال

 13321برلم       23133113من أصول الشركة ثابته أو منمولة وحك التولٌع على عمود ، تارٌخ : 

العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه عادل مصطفى المرسى البرعى  شركة مساهمة  مدٌر فرع   -  635

بالنمد او باألجل و الحك فً شراء جمٌع البضائع والمهمات والمواد والمنموالت واما الحك فى االفراج عن رأس مال الشركة 

وؼلمها وحك التولٌع على عمود  وفتـــــح  الحسابات بالبنون على أختالؾ أنواعها وفتح االعتمادات المستندٌة وتعدٌلها والؽائها

التسهٌالت االئتمانٌة والمروض والشٌكات وصرفها  لرئٌس مجلس االدارة منفردا ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فً شراء ى أصل 

 13321برلم       23133113من أصول الشركة ثابته أو منمولة وحك التولٌع على عمود ، تارٌخ : 

 جواددمحم ابراهٌم عبدال -  636



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 244 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

محمود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  شراء السٌارات بكافة أنواعها و فى التولٌع امام  الؽرفة التجارٌــــة والسجل  

التجــــارى ومصلحة الضرائب ولجان الطعن ومكتب العمل و التؤمٌنات االجتماعٌة والمرور وجمٌع الجهات والهٌئات الحكومٌة 

م ولطاع االعمال العام والخاص  والتولٌع أمام الشهر العمارى و التوثٌك باسم الشركة والؼراض وؼٌر الحكومٌة والمطاع العا

 13321برلم       23133113الشركة وله الحك فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل اوبعض ماذكر. ، تارٌخ : 

كافة أنواعها و فى التولٌع امام  الؽرفة سعٌد صبرى حسٌن مصطفى الصفتى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شراء السٌارات ب -  631

التجارٌــــة والسجل التجــــارى ومصلحة الضرائب ولجان الطعن ومكتب العمل و التؤمٌنات االجتماعٌة والمرور وجمٌع الجهات 

و التوثٌك باسم والهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص  والتولٌع أمام الشهر العمارى 

 13321برلم       23133113الشركة والؼراض الشركة وله الحك فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل اوبعض ماذكر. ، تارٌخ : 

عادل مصطفى المرسى البرعى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شراء السٌارات بكافة أنواعها و فى التولٌع امام  الؽرفة  -  632

تجــــارى ومصلحة الضرائب ولجان الطعن ومكتب العمل و التؤمٌنات االجتماعٌة والمرور وجمٌع الجهات التجارٌــــة والسجل ال

والهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص  والتولٌع أمام الشهر العمارى و التوثٌك باسم 

 13321برلم       23133113ٌل الؽٌر فى كل اوبعض ماذكر. ، تارٌخ : الشركة والؼراض الشركة وله الحك فى تفوٌض أو توك

ٌوسؾ اٌعاب جابر برؼش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل  -  633

 شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ،

 ن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن.وللمجلس الحك فً أن ٌعٌ

 13214برلم       23133113ولرئٌس مجلس االدارة الحك فً االفراج عن رأس المال الشركة المودع لدي البنن ، تارٌخ : 

ن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل اٌهاب جابر متولى برؼش  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌمل -  643

 شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ،

 وللمجلس الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن.

 13214برلم       23133113رأس المال الشركة المودع لدي البنن ، تارٌخ : ولرئٌس مجلس االدارة الحك فً االفراج عن 

مرفت صبحى عبد الحكٌم دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل  -  641

 شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ،

 فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن. وللمجلس الحك

 13214برلم       23133113ولرئٌس مجلس االدارة الحك فً االفراج عن رأس المال الشركة المودع لدي البنن ، تارٌخ : 

ادارة  منح اختصاصات جدٌدة لرئٌس مجلس االدارة منفردا حك ٌوسؾ اٌعاب جابر برؼش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس  -  642

التولٌع عن الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص 

المعامالت والمشاطرات والصفمات والوزارات واالجهزة التنفٌذٌة التابعة للدولة وله فى هذا الصدد الحك فى اجراء كافه العمود و

الداخله ضمن ؼرض الشركة بالنمد او باالجل ، وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

 13214برلم       23133113واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد ، تارٌخ : 

متولى برؼش  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منح اختصاصات جدٌدة لرئٌس مجلس االدارة منفردا حك  اٌهاب جابر -  643

التولٌع عن الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص 

ا الصدد الحك فى اجراء كافه العمود والمعامالت والمشاطرات والصفمات والوزارات واالجهزة التنفٌذٌة التابعة للدولة وله فى هذ

الداخله ضمن ؼرض الشركة بالنمد او باالجل ، وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

 13214برلم       23133113واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد ، تارٌخ : 

مرفت صبحى عبد الحكٌم دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منح اختصاصات جدٌدة لرئٌس مجلس االدارة منفردا  -  644

حك التولٌع عن الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص 

جهزة التنفٌذٌة التابعة للدولة وله فى هذا الصدد الحك فى اجراء كافه العمود والمعامالت والمشاطرات والصفمات والوزارات واال



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 245 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الداخله ضمن ؼرض الشركة بالنمد او باالجل ، وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

 13214برلم       23133113ٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد ، تارٌخ : واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتول

ٌوسؾ اٌعاب جابر برؼش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  كافة السندات االذنٌة التجارٌة  و التعامل علً كافة  -  645

واالٌداع واصدار  خطابات ضمان ( والسحب-اعتمادات  -المعامالت البنكٌة من فتح حساب بجمٌع انواعها )حسابات جارٌة 

الشٌكات و شراء و بٌع ورهن أصول الشركة من عمارات ومنموالت وسٌارات والتولٌع على العمود امام الشهر العمارى والتوثٌك  

وااللتراض والرهن وتجدٌد عمود الرهن وتمرٌر حك عٌنى  من البنون والمإسسات المالٌة والتسهٌالت األئتمانٌه و تفوٌض أو 

 13214برلم       23133113ً بعض أو كل ما سبك . ، تارٌخ : توكٌل الؽٌر ف

اٌهاب جابر متولى برؼش  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كافة السندات االذنٌة التجارٌة  و التعامل علً كافة  -  646

واالٌداع واصدار خطابات ضمان ( والسحب -اعتمادات  -المعامالت البنكٌة من فتح حساب بجمٌع انواعها )حسابات جارٌة 

الشٌكات و شراء و بٌع ورهن أصول الشركة من عمارات ومنموالت وسٌارات والتولٌع على العمود امام الشهر العمارى والتوثٌك  

وااللتراض والرهن وتجدٌد عمود الرهن وتمرٌر حك عٌنى  من البنون والمإسسات المالٌة والتسهٌالت األئتمانٌه و تفوٌض أو 

 13214برلم       23133113بعض أو كل ما سبك . ، تارٌخ :  توكٌل الؽٌر فً

مرفت صبحى عبد الحكٌم دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كافة السندات االذنٌة التجارٌة  و التعامل علً كافة  -  641

حب واالٌداع واصدار خطابات ضمان ( والس-اعتمادات  -المعامالت البنكٌة من فتح حساب بجمٌع انواعها )حسابات جارٌة 

الشٌكات و شراء و بٌع ورهن أصول الشركة من عمارات ومنموالت وسٌارات والتولٌع على العمود امام الشهر العمارى والتوثٌك  

وااللتراض والرهن وتجدٌد عمود الرهن وتمرٌر حك عٌنى  من البنون والمإسسات المالٌة والتسهٌالت األئتمانٌه و تفوٌض أو 

 13214برلم       23133113فً بعض أو كل ما سبك . ، تارٌخ :  توكٌل الؽٌر

برلم       23133113جورج ٌوسؾ حبٌب عبد المسٌح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  642

136121 

برلم       23133113جورج ٌوسؾ حبٌب عبد المسٌح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  643

136121 

 136121برلم       23133113انطوان عبدو عبد المسٌح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  653

 136121برلم       23133113انطوان عبدو عبد المسٌح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  651

 136121برلم       23133113باغ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ : دمحم دمحم حسن ابراهٌم الص -  652

 136121برلم       23133113دمحم دمحم حسن ابراهٌم الصباغ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  653

 136121برلم       23133113نتدب ، تارٌخ : احمد دمحم دمحم حسن الصباغ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الم -  654

 136121برلم       23133113احمد دمحم دمحم حسن الصباغ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  655

 136121برلم       23133113ٌوسؾ موسى الخورى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  656

 136121برلم       23133113ؾ موسى الخورى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ : ٌوس -  651

برلم       23133113جورج ٌوسؾ حبٌب عبد المسٌح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  652

136121 

برلم       23133113المنتدب ، تارٌخ :   جورج ٌوسؾ حبٌب عبد المسٌح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة -  653

136121 

 136121برلم       23133113انطوان عبدو عبد المسٌح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  663

 136121برلم       23133113انطوان عبدو عبد المسٌح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  661



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 246 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 136121برلم       23133113دمحم دمحم حسن ابراهٌم الصباغ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  662

 136121برلم       23133113دمحم دمحم حسن ابراهٌم الصباغ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  663

 136121برلم       23133113كة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ : احمد دمحم دمحم حسن الصباغ  شر -  664

 136121برلم       23133113احمد دمحم دمحم حسن الصباغ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  665

 136121برلم       23133113ٌوسؾ موسى الخورى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  666

 136121برلم       23133113ٌوسؾ موسى الخورى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  661

ولرئٌس مجلس االدارة  -جورج ٌوسؾ حبٌب عبد المسٌح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة -  662

ردا وله الحك فى االدارة والبٌع والشراء وبتمثٌل الشركة امام الجهات واالدارات الحكومٌة وؼٌر الحك فى التولٌع عن الشركة منف

الحكومٌة والشهر العمارى والبنون واى جهات اخرى خارجٌة والتولٌع عن الشركة فٌما ٌخص االلتزامات طوٌلة االجل وااللتراض 

ٌة العامة للتصدٌك على ان ٌسبك بٌع االصول للشركة والحصول على والرهن من البنون ) على الشركة مراعاة العرض على الجمع

 136121برلم       23133113موافمه مسبمة من الجمعٌة العامة لالختصاص ( ، تارٌخ : 

ولرئٌس مجلس االدارة  -جورج ٌوسؾ حبٌب عبد المسٌح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة -  663

لتولٌع عن الشركة منفردا وله الحك فى االدارة والبٌع والشراء وبتمثٌل الشركة امام الجهات واالدارات الحكومٌة وؼٌر الحك فى ا

الحكومٌة والشهر العمارى والبنون واى جهات اخرى خارجٌة والتولٌع عن الشركة فٌما ٌخص االلتزامات طوٌلة االجل وااللتراض 

اعاة العرض على الجمعٌة العامة للتصدٌك على ان ٌسبك بٌع االصول للشركة والحصول على والرهن من البنون ) على الشركة مر

 136121برلم       23133113موافمه مسبمة من الجمعٌة العامة لالختصاص ( ، تارٌخ : 

االدارة الحك ولرئٌس مجلس  -انطوان عبدو عبد المسٌح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة -  613

فى التولٌع عن الشركة منفردا وله الحك فى االدارة والبٌع والشراء وبتمثٌل الشركة امام الجهات واالدارات الحكومٌة وؼٌر 

الحكومٌة والشهر العمارى والبنون واى جهات اخرى خارجٌة والتولٌع عن الشركة فٌما ٌخص االلتزامات طوٌلة االجل وااللتراض 

ن ) على الشركة مراعاة العرض على الجمعٌة العامة للتصدٌك على ان ٌسبك بٌع االصول للشركة والحصول على والرهن من البنو

 136121برلم       23133113موافمه مسبمة من الجمعٌة العامة لالختصاص ( ، تارٌخ : 

ولرئٌس مجلس االدارة الحك  -ارةانطوان عبدو عبد المسٌح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االد -  611

فى التولٌع عن الشركة منفردا وله الحك فى االدارة والبٌع والشراء وبتمثٌل الشركة امام الجهات واالدارات الحكومٌة وؼٌر 

ض الحكومٌة والشهر العمارى والبنون واى جهات اخرى خارجٌة والتولٌع عن الشركة فٌما ٌخص االلتزامات طوٌلة االجل وااللترا

والرهن من البنون ) على الشركة مراعاة العرض على الجمعٌة العامة للتصدٌك على ان ٌسبك بٌع االصول للشركة والحصول على 

 136121برلم       23133113موافمه مسبمة من الجمعٌة العامة لالختصاص ( ، تارٌخ : 

ولرئٌس مجلس االدارة  -ة  اعادة تشكٌل مجلس االدارةدمحم دمحم حسن ابراهٌم الصباغ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادار -  612

الحك فى التولٌع عن الشركة منفردا وله الحك فى االدارة والبٌع والشراء وبتمثٌل الشركة امام الجهات واالدارات الحكومٌة وؼٌر 

مات طوٌلة االجل وااللتراض الحكومٌة والشهر العمارى والبنون واى جهات اخرى خارجٌة والتولٌع عن الشركة فٌما ٌخص االلتزا

والرهن من البنون ) على الشركة مراعاة العرض على الجمعٌة العامة للتصدٌك على ان ٌسبك بٌع االصول للشركة والحصول على 

 136121برلم       23133113موافمه مسبمة من الجمعٌة العامة لالختصاص ( ، تارٌخ : 

ولرئٌس مجلس االدارة  -ة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارةدمحم دمحم حسن ابراهٌم الصباغ  شرك -  613

الحك فى التولٌع عن الشركة منفردا وله الحك فى االدارة والبٌع والشراء وبتمثٌل الشركة امام الجهات واالدارات الحكومٌة وؼٌر 

الشركة فٌما ٌخص االلتزامات طوٌلة االجل وااللتراض  الحكومٌة والشهر العمارى والبنون واى جهات اخرى خارجٌة والتولٌع عن

والرهن من البنون ) على الشركة مراعاة العرض على الجمعٌة العامة للتصدٌك على ان ٌسبك بٌع االصول للشركة والحصول على 

 136121برلم       23133113موافمه مسبمة من الجمعٌة العامة لالختصاص ( ، تارٌخ : 

ولرئٌس مجلس االدارة الحك  -دمحم حسن الصباغ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة احمد دمحم -  614

فى التولٌع عن الشركة منفردا وله الحك فى االدارة والبٌع والشراء وبتمثٌل الشركة امام الجهات واالدارات الحكومٌة وؼٌر 

ى خارجٌة والتولٌع عن الشركة فٌما ٌخص االلتزامات طوٌلة االجل وااللتراض الحكومٌة والشهر العمارى والبنون واى جهات اخر



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 241 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

والرهن من البنون ) على الشركة مراعاة العرض على الجمعٌة العامة للتصدٌك على ان ٌسبك بٌع االصول للشركة والحصول على 

 136121برلم       23133113موافمه مسبمة من الجمعٌة العامة لالختصاص ( ، تارٌخ : 

ولرئٌس مجلس االدارة الحك  -احمد دمحم دمحم حسن الصباغ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة -  615

فى التولٌع عن الشركة منفردا وله الحك فى االدارة والبٌع والشراء وبتمثٌل الشركة امام الجهات واالدارات الحكومٌة وؼٌر 

والبنون واى جهات اخرى خارجٌة والتولٌع عن الشركة فٌما ٌخص االلتزامات طوٌلة االجل وااللتراض الحكومٌة والشهر العمارى 

والرهن من البنون ) على الشركة مراعاة العرض على الجمعٌة العامة للتصدٌك على ان ٌسبك بٌع االصول للشركة والحصول على 

 136121برلم       23133113موافمه مسبمة من الجمعٌة العامة لالختصاص ( ، تارٌخ : 

ولرئٌس مجلس االدارة الحك فى  -ٌوسؾ موسى الخورى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة -  616

التولٌع عن الشركة منفردا وله الحك فى االدارة والبٌع والشراء وبتمثٌل الشركة امام الجهات واالدارات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

هر العمارى والبنون واى جهات اخرى خارجٌة والتولٌع عن الشركة فٌما ٌخص االلتزامات طوٌلة االجل وااللتراض والرهن والش

من البنون ) على الشركة مراعاة العرض على الجمعٌة العامة للتصدٌك على ان ٌسبك بٌع االصول للشركة والحصول على موافمه 

 136121برلم       23133113تارٌخ :  مسبمة من الجمعٌة العامة لالختصاص ( ،

ولرئٌس مجلس االدارة الحك فى  -ٌوسؾ موسى الخورى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة -  611

حكومٌة التولٌع عن الشركة منفردا وله الحك فى االدارة والبٌع والشراء وبتمثٌل الشركة امام الجهات واالدارات الحكومٌة وؼٌر ال

والشهر العمارى والبنون واى جهات اخرى خارجٌة والتولٌع عن الشركة فٌما ٌخص االلتزامات طوٌلة االجل وااللتراض والرهن 

من البنون ) على الشركة مراعاة العرض على الجمعٌة العامة للتصدٌك على ان ٌسبك بٌع االصول للشركة والحصول على موافمه 

 136121برلم       23133113الختصاص ( ، تارٌخ : مسبمة من الجمعٌة العامة ل

تامر دمحم بدر الدٌن شامخ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد تعٌن مجلس االدارة الحالى بنفس التشكٌل ، تارٌخ :  -  612

 5333برلم       23133111

تعٌن مجلس االدارة الحالى بنفس التشكٌل ، تارٌخ : تامر دمحم بدر الدٌن شامخ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد  -  613

 5333برلم       23133111

هاٌدى احمد عبد الحمٌد شرؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد تعٌن مجلس االدارة الحالى بنفس التشكٌل ،  -  623

 5333برلم       23133111تارٌخ : 

مة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد تعٌن مجلس االدارة الحالى بنفس التشكٌل ، هاٌدى احمد عبد الحمٌد شرؾ  شركة مساه -  621

 5333برلم       23133111تارٌخ : 
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هانً دمحم كمال ابراهٌم الدسولً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس الدارة لمدة ثالث سنوات مع منح  -  131

نائب رئٌس مجلس -رئٌس مجلس االدارة والسٌد / دمحم ماهر دمحم دمحم عٌد-الداره والتولٌع للساده:هانً دمحم كمال ابراهٌم الدسولًحك ا

عضو مجلس االداره وذلن الى اثنٌن منهم مجتمعٌن ولهما اوسع السلطات الداره -االدارة والسٌد /عالء الدٌن على فإاد جمٌع

لتراض من البنون وابرام االتفالٌات والتسهٌالت االئتمانٌه والرهن وكافه االعمال المصرفٌه واداره الشركه ولهما الحك فى اال

 3156برلم       23133111اصول اوكذلن بٌع  وشراء االصول وكافه التصرفات المانونٌه ، تارٌخ : 

دارة لمدة ثالث سنوات مع منح حك االداره عالء الدٌن علً فإاد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس ال -  132

نائب رئٌس مجلس االدارة -رئٌس مجلس االدارة والسٌد / دمحم ماهر دمحم دمحم عٌد-والتولٌع للساده:هانً دمحم كمال ابراهٌم الدسولً

الداره الشركه ولهما  عضو مجلس االداره وذلن الى اثنٌن منهم مجتمعٌن ولهما اوسع السلطات-والسٌد /عالء الدٌن على فإاد جمٌع

الحك فى االلتراض من البنون وابرام االتفالٌات والتسهٌالت االئتمانٌه والرهن وكافه االعمال المصرفٌه واداره اصول اوكذلن بٌع  

 3156برلم       23133111وشراء االصول وكافه التصرفات المانونٌه ، تارٌخ : 

ضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس الدارة لمدة ثالث سنوات مع منح حك االداره عالء الدٌن علً فإاد  شركة مساهمة  ع -  133

نائب رئٌس مجلس االدارة -رئٌس مجلس االدارة والسٌد / دمحم ماهر دمحم دمحم عٌد-والتولٌع للساده:هانً دمحم كمال ابراهٌم الدسولً

منهم مجتمعٌن ولهما اوسع السلطات الداره الشركه ولهما  عضو مجلس االداره وذلن الى اثنٌن-والسٌد /عالء الدٌن على فإاد جمٌع

الحك فى االلتراض من البنون وابرام االتفالٌات والتسهٌالت االئتمانٌه والرهن وكافه االعمال المصرفٌه واداره اصول اوكذلن بٌع  

 3156برلم       23133111وشراء االصول وكافه التصرفات المانونٌه ، تارٌخ : 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 251 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ماهر دمحم دمحم عٌد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس الدارة لمدة ثالث سنوات مع منح حك دمحم -  134

نائب رئٌس مجلس -رئٌس مجلس االدارة والسٌد / دمحم ماهر دمحم دمحم عٌد-االداره والتولٌع للساده:هانً دمحم كمال ابراهٌم الدسولً

عضو مجلس االداره وذلن الى اثنٌن منهم مجتمعٌن ولهما اوسع السلطات الداره -فإاد جمٌع االدارة والسٌد /عالء الدٌن على

الشركه ولهما الحك فى االلتراض من البنون وابرام االتفالٌات والتسهٌالت االئتمانٌه والرهن وكافه االعمال المصرفٌه واداره 

 3156برلم       23133111تارٌخ : اصول اوكذلن بٌع  وشراء االصول وكافه التصرفات المانونٌه ، 

دمحم ماهر دمحم دمحم عٌد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس الدارة لمدة ثالث سنوات مع منح حك  -  135

ب رئٌس مجلس نائ-رئٌس مجلس االدارة والسٌد / دمحم ماهر دمحم دمحم عٌد-االداره والتولٌع للساده:هانً دمحم كمال ابراهٌم الدسولً

عضو مجلس االداره وذلن الى اثنٌن منهم مجتمعٌن ولهما اوسع السلطات الداره -االدارة والسٌد /عالء الدٌن على فإاد جمٌع

الشركه ولهما الحك فى االلتراض من البنون وابرام االتفالٌات والتسهٌالت االئتمانٌه والرهن وكافه االعمال المصرفٌه واداره 

 3156برلم       23133111وشراء االصول وكافه التصرفات المانونٌه ، تارٌخ :   اصول اوكذلن بٌع

هانً دمحم كمال ابراهٌم الدسولً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المتعلمه بها واصدار التوكٌالت للؽٌر لتٌسٌر اعمال  -  136

 3156برلم       23133111الشركة . ، تارٌخ : 

ابراهٌم الدسولً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المتعلمه بها واصدار التوكٌالت للؽٌر لتٌسٌر اعمال  هانً دمحم كمال -  131

 3156برلم       23133111الشركة . ، تارٌخ : 

 عالء الدٌن علً فإاد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المتعلمه بها واصدار التوكٌالت للؽٌر لتٌسٌر اعمال الشركة . ، -  132

 3156برلم       23133111تارٌخ : 

عالء الدٌن علً فإاد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المتعلمه بها واصدار التوكٌالت للؽٌر لتٌسٌر اعمال الشركة . ،  -  133

 3156برلم       23133111تارٌخ : 

ه بها واصدار التوكٌالت للؽٌر لتٌسٌر اعمال دمحم ماهر دمحم دمحم عٌد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  المتعلم -  143

 3156برلم       23133111الشركة . ، تارٌخ : 

دمحم ماهر دمحم دمحم عٌد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  المتعلمه بها واصدار التوكٌالت للؽٌر لتٌسٌر اعمال  -  141

 3156برلم       23133111الشركة . ، تارٌخ : 

لسٌد سعد طنش  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌران الشركة فى عاللتها مع الؽٌر و لهما منفردان أو سعد ا -  142

مجتمعان فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة و التعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو 

ان منفردان أو مجتمعان الحك فى التعامل باسم الشركة و ضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة و للمدٌر

الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع األعمال و المطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و 

 12212برلم       23133111المصارؾ من سحب و اٌداع و فتح حسابات و ، تارٌخ : 

احمد نعمان احمد للو  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌران الشركة فى عاللتها مع الؽٌر و لهما منفردان أو  -  143

مجتمعان فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة و التعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو 

ذٌة للجمعٌة العامة و للمدٌران منفردان أو مجتمعان الحك فى التعامل باسم الشركة و ضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الئحته التنفٌ

الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع األعمال و المطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و 

 12212برلم       23133111ات و ، تارٌخ : المصارؾ من سحب و اٌداع و فتح حساب

سعد السٌد سعد طنش  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  االفراج عن رأس المال أما فٌما ٌخص االلتراض والرهن و بٌع أصول  -  144

 الشركة و ممتلكاتها العمارٌة واألراضى و السٌارات و المنموالت فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء 

 العامة الؽٌر عادٌة للشركة و كل ذلن باسم الشركة و ضمن أؼراضها . من خالل الجمعٌة 

 و للمدٌران الحك منفردان أو مجتمعان الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة 

نٌة و و تحدٌد مرتباتهم و أجورهم و لهما الحك منفردان أو مجتمعان لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع كافة السندات األذ

 12212برلم       23133111التجارٌة و ابرام كافة ، تارٌخ : 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 252 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

احمد نعمان احمد للو  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  االفراج عن رأس المال أما فٌما ٌخص االلتراض والرهن و بٌع أصول  -  145

 الشركاء الشركة و ممتلكاتها العمارٌة واألراضى و السٌارات و المنموالت فٌلزم موافمة جمٌع 

 من خالل الجمعٌة العامة الؽٌر عادٌة للشركة و كل ذلن باسم الشركة و ضمن أؼراضها . 

 و للمدٌران الحك منفردان أو مجتمعان الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة 

ل و بٌع كافة السندات األذنٌة و و تحدٌد مرتباتهم و أجورهم و لهما الحك منفردان أو مجتمعان لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌ

 12212برلم       23133111التجارٌة و ابرام كافة ، تارٌخ : 

سعد السٌد سعد طنش  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد و  -  146

 فى كل األجل و لهما الحك منفردان أو مجتمعان فى توكٌل الؽٌر

 12212برلم       23133111أو بعض ما ذكر ، تارٌخ :  

احمد نعمان احمد للو  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد و  -  141

 األجل و لهما الحك منفردان أو مجتمعان فى توكٌل الؽٌر فى كل

 12212برلم       23133111:  أو بعض ما ذكر ، تارٌخ 

 5برلم       23133111امل نجٌب صلٌب جرجس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  142

 5برلم       23133111جوزفٌن امٌن ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  143

 5برلم       23133111مة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : جٌرمٌن فكرى مٌشٌل حداد  شركة مساه -  153

 5برلم       23133111هانً ولٌم اسحك نصر هللا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  151

 5لم   بر    23133111جوزٌؾ جورج ولٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  152

امل نجٌب صلٌب جرجس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة مع بماء كافة السلطات  -  153

برلم       23133111والصالحٌات السابمة منها لرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب كما هى دون تعدٌل السابك منها ، تارٌخ : 

5 

مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة مع بماء كافة السلطات والصالحٌات  جوزفٌن امٌن ٌوسؾ  شركة -  154

 5برلم       23133111السابمة منها لرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب كما هى دون تعدٌل السابك منها ، تارٌخ : 

شكٌل مجلس االدارة مع بماء كافة السلطات جٌرمٌن فكرى مٌشٌل حداد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة ت -  155

برلم       23133111والصالحٌات السابمة منها لرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب كما هى دون تعدٌل السابك منها ، تارٌخ : 

5 

ع بماء كافة هانً ولٌم اسحك نصر هللا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة م -  156

    23133111السلطات والصالحٌات السابمة منها لرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب كما هى دون تعدٌل السابك منها ، تارٌخ : 

 5برلم   

جوزٌؾ جورج ولٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة مع بماء كافة السلطات والصالحٌات  -  151

 5برلم       23133111منها لرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب كما هى دون تعدٌل السابك منها ، تارٌخ : السابمة 

 حلمى أبو الفتوح حلمى -  152

على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض 

والتعهدات من مجلس اإلدارة ، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن  بالتولٌع على هذه المعامالت

ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة ، ولرئٌس مجلس اإلدارة و العضو المنتدب الحك فً التولٌع نٌابة عن الشركة ، و له الحك فً 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 253 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ح و ؼلك الحسابات والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات واصدار خطابات التعامل مع البنون بكافة العملٌات المصرفٌة من فت

 13233برلم       23133111الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة والتسهٌالت ، تارٌخ : 

 حلمى أبو الفتوح حلمى -  153

نموالت وحك االلتراض والرهن من على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  االئتمانٌة والمعاوضة للعمارات و الم

البنون وشركات التؤجٌر التموٌلً ، والحك فً إجراء كافة العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركة ولبض ودفع كافة المبالػ 

امالت وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات اإلذنٌه التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمع

الشركة بالنمد او باألجل وحك التولٌع على عمود االشتران فً تؤسٌس الشركات ،و التوق ٌع على عمود االٌجار و اثبات تارٌخاها و 

 13233برلم       23133111التصدٌك علٌها امام مصلحة التوثٌك و ، تارٌخ : 

 حلمى أبو الفتوح حلمى -  163

وعضو منتدب  الشهر العماري وحك شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع  على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة

والمنموالت والعمارات واألراضً والسٌارات والتولٌع على تلن العمود أمام مصلحة الشهر العماري والتوثٌك وحك إدارة الشركة 

ت الحكومٌة والرسمٌة والوزارات واألجهزة التنفٌذٌة وتمثٌلها أمام الؽٌر والتولٌع عن الشركة والتعامل باسمها أمام جمٌع الجها

التابعة للدولة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسٌة ومصلحة الجمارن والسجل 

 13233برلم       23133111التجاري والشهر العماري والهٌئة العامة لالستثمار ، تارٌخ : 

 أبو الفتوح حلمىحلمى  -  161

على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  والهٌئة العامة للرلابة المالٌة و البورصة المصرٌة وشركة مصر المماصة 

و شركات السمسرة و ادارة العالمات التجارٌة والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وجمٌع السفارات والمنصلٌات داخل 

هورٌة مصر العربٌة والموانئ والمطارات وكافة األجهزة التابعة لألحٌاء بكافة محافظات الجمهورٌة وله حك توكٌل او وخارج جم

 تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر .

،  و لرئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب الحك فً التولٌع على كافة عمود االلتراض و الرهن بكافة انواعها لكافة أصول الشركة
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163562 

برلم       23133111هانى مروان ابراهٌم على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1313

163562 

برلم       23133111هانى مروان ابراهٌم على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1311

163562 

برلم       23133111هانى مروان ابراهٌم على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1312

163562 

برلم       23133111ٌم عبد الحلٌم حسبو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ : ابراه -  1313

163562 

برلم       23133111ابراهٌم عبد الحلٌم حسبو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1314

163562 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 211 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       23133111عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  ابراهٌم عبد الحلٌم حسبو  شركة مساهمة  -  1315

163562 

برلم       23133111اشرؾ عبد هللا سٌد عبد هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1316

163562 

برلم       23133111خبره ، تارٌخ : اشرؾ عبد هللا سٌد عبد هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى ال -  1311

163562 

برلم       23133111اشرؾ عبد هللا سٌد عبد هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1312

163562 

برلم       23133111رافت عبد الهادى دمحم صالح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1313

163562 

برلم       23133111رافت عبد الهادى دمحم صالح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1323

163562 

برلم       23133111رافت عبد الهادى دمحم صالح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1321

163562 

برلم       23133111عد ابراهٌم عوض هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ : دمحم س -  1322

163562 

برلم       23133111دمحم سعد ابراهٌم عوض هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1323

163562 

برلم       23133111اهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ : دمحم سعد ابراهٌم عوض هللا  شركة مس -  1324

163562 

    23133111امجد االحمدى دمحم ٌوسؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1325

 163562برلم   

    23133111وعضو منتدب  من ذوى الخبره ، تارٌخ : امجد االحمدى دمحم ٌوسؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  -  1326

 163562برلم   

    23133111امجد االحمدى دمحم ٌوسؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1321

 163562برلم   

    23133111ارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ : اشرؾ بهاء الدٌن ابو الفتوح عبد الوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس اد -  1322

 163562برلم   

    23133111اشرؾ بهاء الدٌن ابو الفتوح عبد الوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1323

 163562برلم   

    23133111من ذوى الخبره ، تارٌخ :  اشرؾ بهاء الدٌن ابو الفتوح عبد الوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  -  1333

 163562برلم   

برلم       23133111اٌمن دمحم فإاد ابراهٌم صابر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1331

163562 

برلم       23133111 اٌمن دمحم فإاد ابراهٌم صابر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ : -  1332

163562 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 212 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       23133111اٌمن دمحم فإاد ابراهٌم صابر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1333

163562 

برلم       23133111دمحم طاهر حافظ متولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1334

163562 

برلم       23133111دمحم طاهر حافظ متولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1335

163562 

برلم       23133111دمحم طاهر حافظ متولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1336

163562 

برلم       23133111عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :   على دمحم فإاد على بدر  شركة مساهمة -  1331

163562 

برلم       23133111على دمحم فإاد على بدر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1332

163562 

برلم       23133111رٌخ : على دمحم فإاد على بدر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تا -  1333

163562 

برلم       23133111عادل صالح شرٌؾ دهب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1133

163562 

برلم       23133111عادل صالح شرٌؾ دهب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1131

163562 

برلم       23133111دل صالح شرٌؾ دهب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ : عا -  1132

163562 

برلم       23133111هانى مروان ابراهٌم على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1133

163562 

برلم       23133111مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  هانى مروان ابراهٌم على  شركة مساهمة  عضو -  1134

163562 

برلم       23133111هانى مروان ابراهٌم على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1135

163562 

برلم       23133111خ : ابراهٌم عبد الحلٌم حسبو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌ -  1136

163562 

برلم       23133111ابراهٌم عبد الحلٌم حسبو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1131

163562 

برلم       23133111ابراهٌم عبد الحلٌم حسبو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1132

163562 

برلم       23133111اشرؾ عبد هللا سٌد عبد هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1133

163562 

برلم       23133111اشرؾ عبد هللا سٌد عبد هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1113

163562 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 213 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       23133111د هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ : اشرؾ عبد هللا سٌد عب -  1111

163562 

برلم       23133111رافت عبد الهادى دمحم صالح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1112

163562 

برلم       23133111س ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ : رافت عبد الهادى دمحم صالح  شركة مساهمة  عضو مجل -  1113

163562 

برلم       23133111رافت عبد الهادى دمحم صالح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1114

163562 

برلم       23133111ٌخ : دمحم سعد ابراهٌم عوض هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تار -  1115

163562 

برلم       23133111دمحم سعد ابراهٌم عوض هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1116

163562 

برلم       23133111دمحم سعد ابراهٌم عوض هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1111

163562 

    23133111امجد االحمدى دمحم ٌوسؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1112

 163562برلم   

    23133111امجد االحمدى دمحم ٌوسؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1113

 163562برلم   

    23133111امجد االحمدى دمحم ٌوسؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1123

 163562برلم   

    23133111اشرؾ بهاء الدٌن ابو الفتوح عبد الوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1121

 163562برلم   

    23133111هاء الدٌن ابو الفتوح عبد الوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ : اشرؾ ب -  1122

 163562برلم   

    23133111اشرؾ بهاء الدٌن ابو الفتوح عبد الوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1123

 163562برلم   

برلم       23133111فإاد ابراهٌم صابر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ : اٌمن دمحم  -  1124

163562 

برلم       23133111اٌمن دمحم فإاد ابراهٌم صابر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1125

163562 

برلم       23133111مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ : اٌمن دمحم فإاد ابراهٌم صابر  شركة  -  1126

163562 

نائب رئٌس مجلس  -دمحم حمٌد ابراهٌم اسماعٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض السٌد / دمحم اسماعٌل  -  1121

البٌع وجمٌع المستندات الالزمه التمام عملٌة البٌع واستالم  االدارة فى تمام بٌع السفٌنتٌن المشار الٌهما بعالٌه والتولٌع على عمود

لٌمة البٌع واٌداعه باحد حسابات الشركه كذلن ٌكون له حك التولٌع امام الشهر العمارى وكافة الجهات الرسمٌه الحكومٌه الالزمه 

تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى تمام اى من  لعملٌة البٌع والتاشٌر بذلن امام الجهات المختصة وذات العالله بذلن كما ٌكون له حك

 22311برلم       23133111الموافمه على تعدٌل حك ، تارٌخ : -االجراءات المطلوبه لذلن 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 214 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

نائب رئٌس مجلس  -دمحم حمٌد ابراهٌم اسماعٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض السٌد / دمحم اسماعٌل  -  1122

ٌنتٌن المشار الٌهما بعالٌه والتولٌع على عمود البٌع وجمٌع المستندات الالزمه التمام عملٌة البٌع واستالم االدارة فى تمام بٌع السف

لٌمة البٌع واٌداعه باحد حسابات الشركه كذلن ٌكون له حك التولٌع امام الشهر العمارى وكافة الجهات الرسمٌه الحكومٌه الالزمه 

هات المختصة وذات العالله بذلن كما ٌكون له حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى تمام اى من لعملٌة البٌع والتاشٌر بذلن امام الج

 22311برلم       23133111الموافمه على تعدٌل حك ، تارٌخ : -االجراءات المطلوبه لذلن 

حوٌالت لكل من السٌد دمحم حمٌد ابراهٌم اسماعٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  التولٌع على الشٌكات والت -  1123

( والسٌد /احمد عبد الوهاب عباس 11/1/1325موالٌد -)مصرى  -المدٌر العام  للشركة -/احمد سعٌد احمد عبد الرإوؾ ابراهٌم 

جنٌه مصرى )فمط مائتان  233333( مجتمعٌن بحد ألصى مبلػ 25/3/1311رئٌس لسم الخزٌنة _مصرى من موالٌد  -ابراهٌم 

 22311برلم       23133111كون بدون حد الصى وبشرط التولٌع مجتمعٌن ، تارٌخ : ألؾ جنٌه مصرى ( لٌ

دمحم حمٌد ابراهٌم اسماعٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  التولٌع على الشٌكات والتحوٌالت لكل من السٌد  -  1133

( والسٌد /احمد عبد الوهاب عباس 11/1/1325الٌد مو-)مصرى  -المدٌر العام  للشركة -/احمد سعٌد احمد عبد الرإوؾ ابراهٌم 

جنٌه مصرى )فمط مائتان  233333( مجتمعٌن بحد ألصى مبلػ 25/3/1311رئٌس لسم الخزٌنة _مصرى من موالٌد  -ابراهٌم 

 22311برلم       23133111ألؾ جنٌه مصرى ( لٌكون بدون حد الصى وبشرط التولٌع مجتمعٌن ، تارٌخ : 

اصر حمادى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌكون حك االدارة والتوٌع للسٌد / رئٌس مجلس االدارة ونائب عباس ن -  1131

رئٌس مجلس االدارة  مجتمعٌن ولهما اٌضا حك تمثٌل الشركة والتولٌع على عمود الشراء والبٌع والمعاوضة للعمارت والمنموالت 

العمارى والتوثٌك امام الجهات الحكومٌةوالؽٌر حكومٌة  والمطاع العام ولطاع  وؼٌرها باسم الشركة والؼراض الشركة امام الشهر

االعمال العام ولطاع االعمال العام والخاص والتولٌع على التسهٌالت االئتمانٌة  واى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون 

 1635برلم       23133111والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع  وفتح ، تارٌخ : 

عباس ناصر حمادى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌكون حك االدارة والتوٌع للسٌد / رئٌس مجلس االدارة ونائب  -  1132

رئٌس مجلس االدارة  مجتمعٌن ولهما اٌضا حك تمثٌل الشركة والتولٌع على عمود الشراء والبٌع والمعاوضة للعمارت والمنموالت 

كة والؼراض الشركة امام الشهر العمارى والتوثٌك امام الجهات الحكومٌةوالؽٌر حكومٌة  والمطاع العام ولطاع وؼٌرها باسم الشر

االعمال العام ولطاع االعمال العام والخاص والتولٌع على التسهٌالت االئتمانٌة  واى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون 

 1635برلم       23133111ع  وفتح ، تارٌخ : والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌدا

ماجدة حمودى محسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌكون حك االدارة والتوٌع للسٌد / رئٌس مجلس االدارة ونائب  -  1133

والمنموالت  رئٌس مجلس االدارة  مجتمعٌن ولهما اٌضا حك تمثٌل الشركة والتولٌع على عمود الشراء والبٌع والمعاوضة للعمارت

وؼٌرها باسم الشركة والؼراض الشركة امام الشهر العمارى والتوثٌك امام الجهات الحكومٌةوالؽٌر حكومٌة  والمطاع العام ولطاع 

االعمال العام ولطاع االعمال العام والخاص والتولٌع على التسهٌالت االئتمانٌة  واى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون 

 1635برلم       23133111هٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع  وفتح ، تارٌخ : والمصارؾ وال

ماجدة حمودى محسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌكون حك االدارة والتوٌع للسٌد / رئٌس مجلس االدارة ونائب  -  1134

راء والبٌع والمعاوضة للعمارت والمنموالت رئٌس مجلس االدارة  مجتمعٌن ولهما اٌضا حك تمثٌل الشركة والتولٌع على عمود الش

وؼٌرها باسم الشركة والؼراض الشركة امام الشهر العمارى والتوثٌك امام الجهات الحكومٌةوالؽٌر حكومٌة  والمطاع العام ولطاع 

مالٌة مع البنون االعمال العام ولطاع االعمال العام والخاص والتولٌع على التسهٌالت االئتمانٌة  واى نوع من المعامالت ال

 1635برلم       23133111والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع  وفتح ، تارٌخ : 

احمد محمود عبد النبى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  ٌكون حك االدارة والتوٌع للسٌد / رئٌس  -  1135

ولهما اٌضا حك تمثٌل الشركة والتولٌع على عمود الشراء والبٌع والمعاوضة مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس االدارة  مجتمعٌن 

للعمارت والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة والؼراض الشركة امام الشهر العمارى والتوثٌك امام الجهات الحكومٌةوالؽٌر حكومٌة  

لى التسهٌالت االئتمانٌة  واى نوع من المعامالت والمطاع العام ولطاع االعمال العام ولطاع االعمال العام والخاص والتولٌع ع

 1635برلم       23133111المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع  وفتح ، تارٌخ : 

س احمد محمود عبد النبى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  ٌكون حك االدارة والتوٌع للسٌد / رئٌ -  1136

مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس االدارة  مجتمعٌن ولهما اٌضا حك تمثٌل الشركة والتولٌع على عمود الشراء والبٌع والمعاوضة 

للعمارت والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة والؼراض الشركة امام الشهر العمارى والتوثٌك امام الجهات الحكومٌةوالؽٌر حكومٌة  
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 215 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عمال العام ولطاع االعمال العام والخاص والتولٌع على التسهٌالت االئتمانٌة  واى نوع من المعامالت والمطاع العام ولطاع اال

 1635برلم       23133111المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع  وفتح ، تارٌخ : 

حسابات وعلى الشٌكات وحك الرهن ولهما حك توكٌل عباس ناصر حمادى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وؼلك ال -  1131

 1635برلم       23133111المضائى للؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

عباس ناصر حمادى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وؼلك الحسابات وعلى الشٌكات وحك الرهن ولهما حك توكٌل  -  1132

 1635برلم       23133111رٌخ : المضائى للؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تا

ماجدة حمودى محسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وؼلك الحسابات وعلى الشٌكات وحك الرهن ولهما حك توكٌل  -  1133

 1635برلم       23133111المضائى للؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

ة  وؼلك الحسابات وعلى الشٌكات وحك الرهن ولهما حك توكٌل ماجدة حمودى محسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادار -  1143

 1635برلم       23133111المضائى للؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

احمد محمود عبد النبى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  وؼلك الحسابات وعلى الشٌكات وحك  -  1141

 1635برلم       23133111للؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ :  الرهن ولهما حك توكٌل المضائى

احمد محمود عبد النبى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  وؼلك الحسابات وعلى الشٌكات وحك  -  1142

 1635برلم       23133111الرهن ولهما حك توكٌل المضائى للؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

عبد الفتاح دمحم رجب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  )تجدٌد مده مجلس االداره واعاده تشكٌل المجلس( ، تارٌخ :  -  1143

 144222برلم       23133111

اسماعٌل عبد الفتاح دمحم رجب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )تجدٌد مده مجلس االداره واعاده تشكٌل المجلس( ،  -  1144

 144222برلم       23133111:  تارٌخ

احمد عالء الدٌن دمحم رجب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )تجدٌد مده مجلس االداره واعاده تشكٌل المجلس( ،  -  1145

 144222برلم       23133111تارٌخ : 

اعاده تشكٌل المجلس( ، تارٌخ : عالء الدٌن دمحم رجب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )تجدٌد مده مجلس االداره و -  1146

 144222برلم       23133111

ٌحٌى عبد الفتاح دمحم رجب  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  )تجدٌد مده مجلس االداره واعاده تشكٌل المجلس(  -  1141

 144222برلم       23133111، تارٌخ : 

)تجدٌد مده مجلس االداره واعاده تشكٌل المجلس( ، تارٌخ :   وفاء صادق رجب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة -  1142

 144222برلم       23133111

دمحم عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح رجب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )تجدٌد مده مجلس االداره واعاده تشكٌل  -  1143

 144222برلم       23133111المجلس( ، تارٌخ : 

 5231برلم       23133114دمحم ٌوسؾ  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ : دمحم سعٌد  -  1153

 5231برلم       23133114دمحم سعٌد دمحم ٌوسؾ  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1151

 5231برلم       23133114ٌخ : دمحم سعٌد دمحم ٌوسؾ  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة   ، تار -  1152

 5231برلم       23133114دمحم سعٌد دمحم ٌوسؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1153

 5231برلم       23133114دمحم سعٌد دمحم ٌوسؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1154

 5231برلم       23133114ة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ : دمحم سعٌد دمحم ٌوسؾ  شركة مساهم -  1155
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 216 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 5231برلم       23133114إٌمان سعٌد دمحم ٌوسؾ  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1156

 5231برلم       23133114إٌمان سعٌد دمحم ٌوسؾ  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1151

 5231برلم       23133114إٌمان سعٌد دمحم ٌوسؾ  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1152

 5231برلم       23133114إٌمان سعٌد دمحم ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1153

 5231برلم       23133114، تارٌخ : إٌمان سعٌد دمحم ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة    -  1163

 5231برلم       23133114إٌمان سعٌد دمحم ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1161

 5231برلم       23133114سلوى دمحم عرفه العربى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1162

 5231برلم       23133114ربى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : سلوى دمحم عرفه الع -  1163

 5231برلم       23133114سلوى دمحم عرفه العربى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1164

 5231برلم       23133114سلوى دمحم عرفه العربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1165

 5231برلم       23133114سلوى دمحم عرفه العربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1166

 5231برلم       23133114سلوى دمحم عرفه العربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1161

 5231برلم       23133114ضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : عاصم على زكى مهاود  ذات مسئولٌة محدودة  ع -  1162

 5231برلم       23133114عاصم على زكى مهاود  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1163

 5231برلم       23133114عاصم على زكى مهاود  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1113

 5231برلم       23133114عاصم على زكى مهاود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1111

 5231برلم       23133114عاصم على زكى مهاود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1112

 5231برلم       23133114عاصم على زكى مهاود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1113

دمحم سعٌد دمحم ٌوسؾ  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل  -  1114

شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ، وللمجلس الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 5231برلم       23133114حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، تارٌخ :  مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا

دمحم سعٌد دمحم ٌوسؾ  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل  -  1115

مجلس الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ، ولل

 5231برلم       23133114مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، تارٌخ : 

دمحم سعٌد دمحم ٌوسؾ  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل  -  1116

مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ، وللمجلس الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء شخص 

 5231برلم       23133114مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، تارٌخ : 

رة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص دمحم سعٌد دمحم ٌوسؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادا -  1111

مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ، وللمجلس الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن 

 5231برلم       23133114وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، تارٌخ : 
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 211 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دمحم سعٌد دمحم ٌوسؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص  -  1112

مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ، وللمجلس الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن 

 5231برلم       23133114ركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، تارٌخ : وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الش

دمحم سعٌد دمحم ٌوسؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص  -  1113

مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ، وللمجلس الحك فً أن ٌعٌن عدة 

 5231برلم       23133114وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، تارٌخ : 

إٌمان سعٌد دمحم ٌوسؾ  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل  -  1123

عامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ، وللمجلس الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء شخص مفوض بالتولٌع على هذه الم

 5231برلم       23133114مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ع على معامالت الشركة وتعهداتها كل إٌمان سعٌد دمحم ٌوسؾ  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌ -  1121

شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ، وللمجلس الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 5231برلم       23133114مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، تارٌخ : 

د دمحم ٌوسؾ  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل إٌمان سعٌ -  1122

شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ، وللمجلس الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 5231برلم       23133114أو مجتمعٌن ، تارٌخ :  مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن

إٌمان سعٌد دمحم ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل  -  1123

كالء شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ، وللمجلس الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو و

 5231برلم       23133114مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، تارٌخ : 

إٌمان سعٌد دمحم ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل  -  1124

ن مجلس اإلدارة ، وللمجلس الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات م

 5231برلم       23133114مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، تارٌخ : 

داتها كل إٌمان سعٌد دمحم ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعه -  1125

شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ، وللمجلس الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 5231برلم       23133114مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، تارٌخ : 

محدودة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها  سلوى دمحم عرفه العربى  ذات مسئولٌة -  1126

كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ، وللمجلس الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 5231برلم       23133114مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، تارٌخ : 

سلوى دمحم عرفه العربى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها  -  1121

كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ، وللمجلس الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 5231برلم       23133114ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، تارٌخ : مفوضٌن وأن 

سلوى دمحم عرفه العربى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها  -  1122

إلدارة ، وللمجلس الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس ا

 5231برلم       23133114مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ل سلوى دمحم عرفه العربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها ك -  1123

شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ، وللمجلس الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 5231برلم       23133114مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، تارٌخ : 

جلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل سلوى دمحم عرفه العربى  شركة مساهمة  عضو م -  1133

شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ، وللمجلس الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 5231   برلم    23133114مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، تارٌخ : 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 212 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

سلوى دمحم عرفه العربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل  -  1131

شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ، وللمجلس الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 5231برلم       23133114ع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، تارٌخ : مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌ

عاصم على زكى مهاود  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها  -  1132

أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء  كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ، وللمجلس الحك فً

 5231برلم       23133114مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، تارٌخ : 

عاصم على زكى مهاود  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها  -  1133

على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ، وللمجلس الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء كل شخص مفوض بالتولٌع 

 5231برلم       23133114مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، تارٌخ : 

حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها عاصم على زكى مهاود  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ٌملن  -  1134

كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ، وللمجلس الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 5231برلم       23133114مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، تارٌخ : 

عاصم على زكى مهاود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل  -  1135

شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ، وللمجلس الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 5231برلم       23133114أو مجتمعٌن ، تارٌخ :  مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن

عاصم على زكى مهاود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل  -  1136

ء شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ، وللمجلس الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكال

 5231برلم       23133114مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، تارٌخ : 

عاصم على زكى مهاود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل  -  1131

لس اإلدارة ، وللمجلس الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مج

 5231برلم       23133114مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، تارٌخ : 

رئٌس  سوزان سعد دمحم احمد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة  تحدٌد إختصاصات -  1132

مجلس اإلدارة بؤن ٌكون له حــك التولٌع عن الشركة منفـــــرداً أمام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والبنون وله حك 

األلتراض بؤسم الشركة من كافة البنون وله حك الرهن وتحصٌل الشٌكات وٌكون له حك بٌع بعض أصول الشركة الثابتة والمتداولة 

مود الشراء والبٌــع  االبتدائٌة  والنهائٌة وتمثٌل الشركة أمام مصلحة الجمارن وتخـلٌص الرسائل الــــواردة والتولٌع على كافة ع

 3333برلم       23133114الــــى  الهٌئة العامــة للرلابـة على الصادرات والوردات ، تارٌخ : 

تجدٌد مدة مجلس االدارة  تحدٌد إختصاصات رئٌس مجلس هشام اسامة طه عبد هللا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  1133

اإلدارة بؤن ٌكون له حــك التولٌع عن الشركة منفـــــرداً أمام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والبنون وله حك األلتراض 

الثابتة والمتداولة والتولٌع بؤسم الشركة من كافة البنون وله حك الرهن وتحصٌل الشٌكات وٌكون له حك بٌع بعض أصول الشركة 

على كافة عمود الشراء والبٌــع  االبتدائٌة  والنهائٌة وتمثٌل الشركة أمام مصلحة الجمارن وتخـلٌص الرسائل الــــواردة الــــى  

 3333برلم       23133114الهٌئة العامــة للرلابـة على الصادرات والوردات ، تارٌخ : 

طه عبد هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة  تحدٌد إختصاصات رئٌس  حسام الدٌن اسامة -  1233

مجلس اإلدارة بؤن ٌكون له حــك التولٌع عن الشركة منفـــــرداً أمام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والبنون وله حك 

ٌل الشٌكات وٌكون له حك بٌع بعض أصول الشركة الثابتة والمتداولة األلتراض بؤسم الشركة من كافة البنون وله حك الرهن وتحص

والتولٌع على كافة عمود الشراء والبٌــع  االبتدائٌة  والنهائٌة وتمثٌل الشركة أمام مصلحة الجمارن وتخـلٌص الرسائل الــــواردة 

 3333برلم       23133114الــــى  الهٌئة العامــة للرلابـة على الصادرات والوردات ، تارٌخ : 

سوزان سعد دمحم احمد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و الصحة والحجر الزراعى وذلـن فى التــــــوكٌالت  -  1231

 المالحٌــــة وإسـتـــالم البوالــص وإذون التسلٌم وله حك توكٌـل أو تفوٌـض للؽٌر فى ذلن كله أو بعضه وحك التـــوكٌل فــى المضاٌا

 3333برلم       23133114والمحاكم أمام كافة الجهات ، تارٌخ : 
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 213 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

هشام اسامة طه عبد هللا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و الصحة والحجر الزراعى وذلـن فى التــــــوكٌالت  -  1232

كله أو بعضه وحك التـــوكٌل فــى المضاٌا  المالحٌــــة وإسـتـــالم البوالــص وإذون التسلٌم وله حك توكٌـل أو تفوٌـض للؽٌر فى ذلن

 3333برلم       23133114والمحاكم أمام كافة الجهات ، تارٌخ : 

حسام الدٌن اسامة طه عبد هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و الصحة والحجر الزراعى وذلـن فى التــــــوكٌالت  -  1233

التسلٌم وله حك توكٌـل أو تفوٌـض للؽٌر فى ذلن كله أو بعضه وحك التـــوكٌل فــى المضاٌا  المالحٌــــة وإسـتـــالم البوالــص وإذون

 3333برلم       23133114والمحاكم أمام كافة الجهات ، تارٌخ : 

جٌالن حمدى زٌنهم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة المنتزة للسٌاحه واالستثمار ، تارٌخ :  -  1234

 353برلم       23133114

حسٌن مصطفى حسٌن ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة المنتزة للسٌاحه واالستثمار ، تارٌخ  -  1235

 353برلم       23133114: 

حه وائل جمال عٌسى عاٌش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن شركة المنتزة للسٌا -  1236

 353برلم       23133114واالستثمار ، تارٌخ : 

شٌرٌن دمحم جالل العداس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة المنتزة للسٌاحه واالستثمار ، تارٌخ :  -  1231

 353برلم       23133114

ة المنتزة للسٌاحه واالستثمار ، تارٌخ : وائل محمود سٌد على شمٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شرك -  1232

 353برلم       23133114

جٌالن حمدى زٌنهم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة المنتزة للسٌاحه واالستثمار ، تارٌخ :  -  1233

 353برلم       23133114

ممثال عن شركة المنتزة للسٌاحه واالستثمار ، تارٌخ  حسٌن مصطفى حسٌن ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  -  1213

 353برلم       23133114: 

وائل جمال عٌسى عاٌش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن شركة المنتزة للسٌاحه  -  1211

 353برلم       23133114واالستثمار ، تارٌخ : 

مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة المنتزة للسٌاحه واالستثمار ، تارٌخ : شٌرٌن دمحم جالل العداس  شركة  -  1212

 353برلم       23133114

وائل محمود سٌد على شمٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة المنتزة للسٌاحه واالستثمار ، تارٌخ :  -  1213

 353برلم       23133114

هم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة المنتزة للسٌاحه واالستثمار ، تارٌخ : جٌالن حمدى زٌن -  1214

 353برلم       23133114

حسٌن مصطفى حسٌن ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة المنتزة للسٌاحه واالستثمار ، تارٌخ  -  1215

 353برلم       23133114: 

ائل جمال عٌسى عاٌش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن شركة المنتزة للسٌاحه و -  1216

 353برلم       23133114واالستثمار ، تارٌخ : 

شٌرٌن دمحم جالل العداس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة المنتزة للسٌاحه واالستثمار ، تارٌخ :  -  1211

 353برلم       23133114

وائل محمود سٌد على شمٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة المنتزة للسٌاحه واالستثمار ، تارٌخ :  -  1212

 353برلم       23133114
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خ : جٌالن حمدى زٌنهم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة المنتزة للسٌاحه واالستثمار ، تارٌ -  1213

 353برلم       23133114

حسٌن مصطفى حسٌن ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة المنتزة للسٌاحه واالستثمار ، تارٌخ  -  1223

 353برلم       23133114: 

لسٌاحه وائل جمال عٌسى عاٌش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن شركة المنتزة ل -  1221

 353برلم       23133114واالستثمار ، تارٌخ : 

شٌرٌن دمحم جالل العداس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة المنتزة للسٌاحه واالستثمار ، تارٌخ :  -  1222

 353برلم       23133114

شركة المنتزة للسٌاحه واالستثمار ، تارٌخ :  وائل محمود سٌد على شمٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن -  1223

 353برلم       23133114

 353برلم       23133114جٌالن حمدى زٌنهم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1224

برلم       23133114: حسٌن مصطفى حسٌن ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ  -  1225

353 

    23133114وائل جمال عٌسى عاٌش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1226

 353برلم   

 353برلم       23133114شٌرٌن دمحم جالل العداس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1221

برلم       23133114وائل محمود سٌد على شمٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1222

353 

ٌمثل الشركة رئٌس مجلس اإلدارة السٌد/   اٌهاب عاطؾ دمحم السٌد دٌاب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  " -  1223

ص المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة وٌملن حك التولٌع عن الشركة اٌهاب عاطؾ دمحم السٌد دٌاب. أمام المضاء فٌما ٌخ

ومعامالتها وتعهداتها كالً من السٌد/ اٌهاب عاطؾ دمحم السٌد دٌاب رئٌس مجلس اإلدارة والسٌد / عاطؾ دمحم السٌد دٌاب زؼلول 

جهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام عضو مجلس اإلدارة مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى تمثٌل الشركة أمام كافة ال

 12311برلم       23133114ولطاع األعمال العام والخاص والتعامل بإسم الشركة مع المرور والجمارن ، تارٌخ : 

 اسامه دمحم مكرم عبد اللطٌؾ -  1233

د/  اٌهاب عاطؾ دمحم السٌد دٌاب. أمام ٌمثل الشركة رئٌس مجلس اإلدارة السٌ دمحم وهبه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  " 

المضاء فٌما ٌخص المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة وٌملن حك التولٌع عن الشركة ومعامالتها وتعهداتها كالً من السٌد/ اٌهاب 

او منفردٌن  عاطؾ دمحم السٌد دٌاب رئٌس مجلس اإلدارة والسٌد / عاطؾ دمحم السٌد دٌاب زؼلول عضو مجلس اإلدارة مجتمعٌن

ولهما الحك فى تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص والتعامل 

 12311برلم       23133114بإسم الشركة مع المرور والجمارن ، تارٌخ : 

ٌمثل الشركة رئٌس مجلس اإلدارة السٌد/   رة  "عاطؾ دمحم السٌد دٌاب زؼلول  شركة مساهمة  عضو مجلس ادا -  1231

اٌهاب عاطؾ دمحم السٌد دٌاب. أمام المضاء فٌما ٌخص المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة وٌملن حك التولٌع عن الشركة 

لسٌد دٌاب زؼلول ومعامالتها وتعهداتها كالً من السٌد/ اٌهاب عاطؾ دمحم السٌد دٌاب رئٌس مجلس اإلدارة والسٌد / عاطؾ دمحم ا

عضو مجلس اإلدارة مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام 

 12311برلم       23133114ولطاع األعمال العام والخاص والتعامل بإسم الشركة مع المرور والجمارن ، تارٌخ : 

 السٌد دٌاب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وكافة الجهات الخاصة بإصدار التراخٌص والتولٌع اٌهاب عاطؾ دمحم -  1232

أمام الشهر العمارى ولهما الحك فى بٌع وشراء األراضى واألصول ولبض ثمنها بإسم الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى 

رى واآلالت والمعدات بكافة انواعها ولبض ثمنها بإسم الشركة وذلن بٌع وشراء السٌارات والمركبات وكافة وسائل النمل األخ
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مجتمعٌن او منفردٌن وللسٌد/ اٌهاب عاطؾ دمحم السٌد دٌاب رئٌس مجلس اإلدارة والسٌد / عاطؾ دمحم السٌد دٌاب زؼلول عضو 

 12311برلم       23133114مجلس اإلدارة مجتمعٌن او منفردٌن أوسع السلطات فى التعامل مع البنون ، تارٌخ : 

 اسامه دمحم مكرم عبد اللطٌؾ -  1233

دمحم وهبه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وكافة الجهات الخاصة بإصدار التراخٌص والتولٌع أمام الشهر العمارى ولهما الحك  

ٌع وشراء السٌارات والمركبات فى بٌع وشراء األراضى واألصول ولبض ثمنها بإسم الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى ب

وكافة وسائل النمل األخرى واآلالت والمعدات بكافة انواعها ولبض ثمنها بإسم الشركة وذلن مجتمعٌن او منفردٌن وللسٌد/ اٌهاب 

عاطؾ دمحم السٌد دٌاب رئٌس مجلس اإلدارة والسٌد / عاطؾ دمحم السٌد دٌاب زؼلول عضو مجلس اإلدارة مجتمعٌن او منفردٌن 

 12311برلم       23133114أوسع السلطات فى التعامل مع البنون ، تارٌخ : 

عاطؾ دمحم السٌد دٌاب زؼلول  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وكافة الجهات الخاصة بإصدار التراخٌص والتولٌع  -  1234

شركة مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى أمام الشهر العمارى ولهما الحك فى بٌع وشراء األراضى واألصول ولبض ثمنها بإسم ال

بٌع وشراء السٌارات والمركبات وكافة وسائل النمل األخرى واآلالت والمعدات بكافة انواعها ولبض ثمنها بإسم الشركة وذلن 

ول عضو مجتمعٌن او منفردٌن وللسٌد/ اٌهاب عاطؾ دمحم السٌد دٌاب رئٌس مجلس اإلدارة والسٌد / عاطؾ دمحم السٌد دٌاب زؼل

 12311برلم       23133114مجلس اإلدارة مجتمعٌن او منفردٌن أوسع السلطات فى التعامل مع البنون ، تارٌخ : 

اٌهاب عاطؾ دمحم السٌد دٌاب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بإسم الشركة فى السحب واإلٌداع واإللتراض وحك  -  1235

لة مجتمعٌن او منفردٌن وعمل التسهٌالت اإلئتمانٌة وإصدار خطابات الضمان وفتح الرهن التجارى والرهن العمارى وحك الكفا

اإلعتمادات المستندٌة مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى صرؾ الشٌكات الصادرة بإسم الشركة من جهات التعامل وتحصٌلها من 

ردٌن ولهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى تعٌٌن البنن مباشرة كما أن لهما حك الصرؾ من حساب الشركة وذلن مجتمعٌن او منف

عدة مدٌرٌن أووكالء مفوضٌن وأن ٌخول لهم حك التولٌع عن الشركة ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل أوبعض ما سبك ذكره. ، 

 12311برلم       23133114تارٌخ : 

 اسامه دمحم مكرم عبد اللطٌؾ -  1236

س ادارة  بإسم الشركة فى السحب واإلٌداع واإللتراض وحك الرهن التجارى والرهن العمارى دمحم وهبه  شركة مساهمة  عضو مجل 

وحك الكفالة مجتمعٌن او منفردٌن وعمل التسهٌالت اإلئتمانٌة وإصدار خطابات الضمان وفتح اإلعتمادات المستندٌة مجتمعٌن او 

ات التعامل وتحصٌلها من البنن مباشرة كما أن لهما حك منفردٌن ولهما الحك فى صرؾ الشٌكات الصادرة بإسم الشركة من جه

الصرؾ من حساب الشركة وذلن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى تعٌٌن عدة مدٌرٌن أووكالء مفوضٌن 

برلم       23133114وأن ٌخول لهم حك التولٌع عن الشركة ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل أوبعض ما سبك ذكره. ، تارٌخ : 

12311 

عاطؾ دمحم السٌد دٌاب زؼلول  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بإسم الشركة فى السحب واإلٌداع واإللتراض وحك  -  1231

الرهن التجارى والرهن العمارى وحك الكفالة مجتمعٌن او منفردٌن وعمل التسهٌالت اإلئتمانٌة وإصدار خطابات الضمان وفتح 

المستندٌة مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى صرؾ الشٌكات الصادرة بإسم الشركة من جهات التعامل وتحصٌلها من اإلعتمادات 

البنن مباشرة كما أن لهما حك الصرؾ من حساب الشركة وذلن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى تعٌٌن 

التولٌع عن الشركة ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل أوبعض ما سبك ذكره. ،  عدة مدٌرٌن أووكالء مفوضٌن وأن ٌخول لهم حك

 12311برلم       23133114تارٌخ : 

دمحم حسن العدوى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  للشركة العربٌة للمطاحن وله تمثٌل الشركة امام الؽٌر وامامالمضاء و كافة  -  1232

زة المحافظات واالحٌاء والمساحة والضرائب العمارٌة وهٌئة المجتمعات العمرانٌة والشهر الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة واجه

العماري والسجل التجاري والؽرؾ التجارٌة والسجل الصناعً والهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة والهٌئة العامة على الصادرات 

كتب العمل والتولٌع على عمود العمل واالستمارات التامٌنٌة والواردات والمركز الذكً والتعامل مع شركات الكهرباء والؽاز وم

 13123برلم       23133114المختلفة وكذلن التعامل مع الضرائب ، تارٌخ : 

طارق حسٌن ابراهٌم حافظ  شركة مساهمة  مدٌر عام  للشركة العربٌة للمطاحن وله تمثٌل الشركة امام الؽٌر  -  1233

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة واجهزة المحافظات واالحٌاء والمساحة والضرائب العمارٌة وهٌئة المجتمعات  وامامالمضاء و كافة الجهات

العمرانٌة والشهر العماري والسجل التجاري والؽرؾ التجارٌة والسجل الصناعً والهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة والهٌئة العامة على 
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مع شركات الكهرباء والؽاز ومكتب العمل والتولٌع على عمود العمل واالستمارات  الصادرات والواردات والمركز الذكً والتعامل

 13123برلم       23133114التامٌنٌة المختلفة وكذلن التعامل مع الضرائب ، تارٌخ : 

ام الؽٌر اٌمن محمود عبد الحفٌظ  محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  للشركة العربٌة للمطاحن وله تمثٌل الشركة ام -  1243

وامامالمضاء و كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة واجهزة المحافظات واالحٌاء والمساحة والضرائب العمارٌة وهٌئة المجتمعات 

العمرانٌة والشهر العماري والسجل التجاري والؽرؾ التجارٌة والسجل الصناعً والهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة والهٌئة العامة على 

ت والواردات والمركز الذكً والتعامل مع شركات الكهرباء والؽاز ومكتب العمل والتولٌع على عمود العمل واالستمارات الصادرا

 13123برلم       23133114التامٌنٌة المختلفة وكذلن التعامل مع الضرائب ، تارٌخ : 

للمطاحن وله تمثٌل الشركة امام الؽٌر وامامالمضاء ٌحًٌ زكرٌا عبد الحكٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  للشركة العربٌة  -  1241

و كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة واجهزة المحافظات واالحٌاء والمساحة والضرائب العمارٌة وهٌئة المجتمعات العمرانٌة 

والهٌئة العامة على  والشهر العماري والسجل التجاري والؽرؾ التجارٌة والسجل الصناعً والهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة

الصادرات والواردات والمركز الذكً والتعامل مع شركات الكهرباء والؽاز ومكتب العمل والتولٌع على عمود العمل واالستمارات 

 13123برلم       23133114التامٌنٌة المختلفة وكذلن التعامل مع الضرائب ، تارٌخ : 

مدٌر فرع  للشركة العربٌة للمطاحن وله تمثٌل الشركة امام الؽٌر   منصور احمد على المهدى  شركة مساهمة -  1242

وامامالمضاء و كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة واجهزة المحافظات واالحٌاء والمساحة والضرائب العمارٌة وهٌئة المجتمعات 

ٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة والهٌئة العامة على العمرانٌة والشهر العماري والسجل التجاري والؽرؾ التجارٌة والسجل الصناعً واله

الصادرات والواردات والمركز الذكً والتعامل مع شركات الكهرباء والؽاز ومكتب العمل والتولٌع على عمود العمل واالستمارات 

 13123برلم       23133114التامٌنٌة المختلفة وكذلن التعامل مع الضرائب ، تارٌخ : 

 دمحم محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  للشركة العربٌة للمطاحن وله تمثٌل الشركة امام الؽٌر وامامالمضاء و حسن دمحم -  1243

كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة واجهزة المحافظات واالحٌاء والمساحة والضرائب العمارٌة وهٌئة المجتمعات العمرانٌة 

جارٌة والسجل الصناعً والهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة والهٌئة العامة على والشهر العماري والسجل التجاري والؽرؾ الت

الصادرات والواردات والمركز الذكً والتعامل مع شركات الكهرباء والؽاز ومكتب العمل والتولٌع على عمود العمل واالستمارات 

 13123م   برل    23133114التامٌنٌة المختلفة وكذلن التعامل مع الضرائب ، تارٌخ : 

دمحم السٌد سلٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  للشركة العربٌة للمطاحن وله تمثٌل الشركة امام الؽٌر وامامالمضاء و كافة  -  1244

الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة واجهزة المحافظات واالحٌاء والمساحة والضرائب العمارٌة وهٌئة المجتمعات العمرانٌة والشهر 

والسجل التجاري والؽرؾ التجارٌة والسجل الصناعً والهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة والهٌئة العامة على الصادرات  العماري

والواردات والمركز الذكً والتعامل مع شركات الكهرباء والؽاز ومكتب العمل والتولٌع على عمود العمل واالستمارات التامٌنٌة 

 13123برلم       23133114، تارٌخ :  المختلفة وكذلن التعامل مع الضرائب

دمحم حسن العدوى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  العامة والضرٌبة على المٌمة المضافة.االشراؾ والمتابعة على كافة  -  1245

ات بالشركة لطاعات العمل واالنتاج داخل الشركة واعتماد كافة الفواتٌر المالٌة من طلبات شراء االحتٌاجات كافة المطاعات واالدار

لتسهٌل سٌر العمل االنتاجى لكافة المطاعات االنتاجٌة واالدارٌة ومتابعة الجودة بالنسبة النتاج على ان ٌكون طبما للمعاٌٌر 

 13123برلم       23133114والمواصفات الفنٌة المعتمدة ، تارٌخ : 

رٌبة على المٌمة المضافة.االشراؾ والمتابعة على طارق حسٌن ابراهٌم حافظ  شركة مساهمة  مدٌر عام  العامة والض -  1246

كافة لطاعات العمل واالنتاج داخل الشركة واعتماد كافة الفواتٌر المالٌة من طلبات شراء االحتٌاجات كافة المطاعات واالدارات 

النتاج على ان ٌكون طبما للمعاٌٌر بالشركة لتسهٌل سٌر العمل االنتاجى لكافة المطاعات االنتاجٌة واالدارٌة ومتابعة الجودة بالنسبة 

 13123برلم       23133114والمواصفات الفنٌة المعتمدة ، تارٌخ : 

اٌمن محمود عبد الحفٌظ  محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  العامة والضرٌبة على المٌمة المضافة.االشراؾ والمتابعة  -  1241

ماد كافة الفواتٌر المالٌة من طلبات شراء االحتٌاجات كافة المطاعات واالدارات على كافة لطاعات العمل واالنتاج داخل الشركة واعت

بالشركة لتسهٌل سٌر العمل االنتاجى لكافة المطاعات االنتاجٌة واالدارٌة ومتابعة الجودة بالنسبة النتاج على ان ٌكون طبما للمعاٌٌر 

 13123برلم       23133114والمواصفات الفنٌة المعتمدة ، تارٌخ : 

ٌحًٌ زكرٌا عبد الحكٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  العامة والضرٌبة على المٌمة المضافة.االشراؾ والمتابعة على كافة  -  1242

لطاعات العمل واالنتاج داخل الشركة واعتماد كافة الفواتٌر المالٌة من طلبات شراء االحتٌاجات كافة المطاعات واالدارات بالشركة 
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عمل االنتاجى لكافة المطاعات االنتاجٌة واالدارٌة ومتابعة الجودة بالنسبة النتاج على ان ٌكون طبما للمعاٌٌر لتسهٌل سٌر ال

 13123برلم       23133114والمواصفات الفنٌة المعتمدة ، تارٌخ : 

الشراؾ والمتابعة على منصور احمد على المهدى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  العامة والضرٌبة على المٌمة المضافة.ا -  1243

كافة لطاعات العمل واالنتاج داخل الشركة واعتماد كافة الفواتٌر المالٌة من طلبات شراء االحتٌاجات كافة المطاعات واالدارات 

لمعاٌٌر بالشركة لتسهٌل سٌر العمل االنتاجى لكافة المطاعات االنتاجٌة واالدارٌة ومتابعة الجودة بالنسبة النتاج على ان ٌكون طبما ل

 13123برلم       23133114والمواصفات الفنٌة المعتمدة ، تارٌخ : 

حسن دمحم دمحم محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  العامة والضرٌبة على المٌمة المضافة.االشراؾ والمتابعة على كافة  -  1253

شراء االحتٌاجات كافة المطاعات واالدارات بالشركة  لطاعات العمل واالنتاج داخل الشركة واعتماد كافة الفواتٌر المالٌة من طلبات

لتسهٌل سٌر العمل االنتاجى لكافة المطاعات االنتاجٌة واالدارٌة ومتابعة الجودة بالنسبة النتاج على ان ٌكون طبما للمعاٌٌر 

 13123برلم       23133114والمواصفات الفنٌة المعتمدة ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  مدٌر فرع  العامة والضرٌبة على المٌمة المضافة.االشراؾ والمتابعة على كافة   دمحم السٌد سلٌم دمحم -  1251

لطاعات العمل واالنتاج داخل الشركة واعتماد كافة الفواتٌر المالٌة من طلبات شراء االحتٌاجات كافة المطاعات واالدارات بالشركة 

ٌة واالدارٌة ومتابعة الجودة بالنسبة النتاج على ان ٌكون طبما للمعاٌٌر لتسهٌل سٌر العمل االنتاجى لكافة المطاعات االنتاج

 13123برلم       23133114والمواصفات الفنٌة المعتمدة ، تارٌخ : 

 2-1-6-5-4لطعة رلم  21دمحم حسن العدوى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الكائن فى المنطمة الصناعٌة الثالثة بلون  -  1252

 13123برلم       23133114برج العرب ، تارٌخ :  مسئولة عن مدٌنة

-6-5-4لطعة رلم  21طارق حسٌن ابراهٌم حافظ  شركة مساهمة  مدٌر عام  الكائن فى المنطمة الصناعٌة الثالثة بلون  -  1253

 13123برلم       23133114مسئولة عن مدٌنة برج العرب ، تارٌخ :  1-2

-4لطعة رلم  21حمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الكائن فى المنطمة الصناعٌة الثالثة بلون اٌمن محمود عبد الحفٌظ  م -  1254

 13123برلم       23133114مسئولة عن مدٌنة برج العرب ، تارٌخ :  5-6-1-2

 2-1-6-5-4م لطعة رل 21ٌحًٌ زكرٌا عبد الحكٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الكائن فى المنطمة الصناعٌة الثالثة بلون  -  1255

 13123برلم       23133114مسئولة عن مدٌنة برج العرب ، تارٌخ : 

-6-5-4لطعة رلم  21منصور احمد على المهدى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الكائن فى المنطمة الصناعٌة الثالثة بلون  -  1256

 13123برلم       23133114مسئولة عن مدٌنة برج العرب ، تارٌخ :  1-2

 2-1-6-5-4لطعة رلم  21حسن دمحم دمحم محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الكائن فى المنطمة الصناعٌة الثالثة بلون  -  1251

 13123برلم       23133114مسئولة عن مدٌنة برج العرب ، تارٌخ : 

 2-1-6-5-4لطعة رلم  21بلون  دمحم السٌد سلٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الكائن فى المنطمة الصناعٌة الثالثة -  1252

 13123برلم       23133114مسئولة عن مدٌنة برج العرب ، تارٌخ : 

بالمنطمة الصناعٌة بالعاشر من رمضان  6دمحم حسن العدوى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الكائن فى : المنطمة الصناعٌة أ -  1253

 13123برلم       23133114، تارٌخ :  31لطعة 

بالمنطمة الصناعٌة بالعاشر من  6ارق حسٌن ابراهٌم حافظ  شركة مساهمة  مدٌر عام  الكائن فى : المنطمة الصناعٌة أط -  1263

 13123برلم       23133114، تارٌخ :  31رمضان لطعة 

ة الصناعٌة بالمنطم 6اٌمن محمود عبد الحفٌظ  محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الكائن فى : المنطمة الصناعٌة أ -  1261

 13123برلم       23133114، تارٌخ :  31بالعاشر من رمضان لطعة 

بالمنطمة الصناعٌة بالعاشر من  6ٌحًٌ زكرٌا عبد الحكٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الكائن فى : المنطمة الصناعٌة أ -  1262

 13123برلم       23133114، تارٌخ :  31رمضان لطعة 
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بالمنطمة الصناعٌة بالعاشر من  6ى المهدى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الكائن فى : المنطمة الصناعٌة أمنصور احمد عل -  1263

 13123برلم       23133114، تارٌخ :  31رمضان لطعة 

بالمنطمة الصناعٌة بالعاشر من  6حسن دمحم دمحم محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الكائن فى : المنطمة الصناعٌة أ -  1264

 13123برلم       23133114، تارٌخ :  31رمضان لطعة 

بالمنطمة الصناعٌة بالعاشر من رمضان  6دمحم السٌد سلٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الكائن فى : المنطمة الصناعٌة أ -  1265

 13123برلم       23133114، تارٌخ :  31لطعة 

لطعه رلم  31رع  اكائن فى : المنطمة الصناعٌة الثانٌة مدٌنة برج العرب بلون دمحم حسن العدوى  شركة مساهمة  مدٌر ف -  1266

 13123برلم       23133114، تارٌخ :  3برج العرب  1

 31طارق حسٌن ابراهٌم حافظ  شركة مساهمة  مدٌر عام  اكائن فى : المنطمة الصناعٌة الثانٌة مدٌنة برج العرب بلون  -  1261

 13123برلم       23133114، تارٌخ :  3ب برج العر 1لطعه رلم 

اٌمن محمود عبد الحفٌظ  محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اكائن فى : المنطمة الصناعٌة الثانٌة مدٌنة برج العرب بلون  -  1262

 13123برلم       23133114، تارٌخ :  3برج العرب  1لطعه رلم  31

 31اهمة  مدٌر فرع  اكائن فى : المنطمة الصناعٌة الثانٌة مدٌنة برج العرب بلون ٌحًٌ زكرٌا عبد الحكٌم  شركة مس -  1263

 13123برلم       23133114، تارٌخ :  3برج العرب  1لطعه رلم 

 31منصور احمد على المهدى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اكائن فى : المنطمة الصناعٌة الثانٌة مدٌنة برج العرب بلون  -  1213

 13123برلم       23133114، تارٌخ :  3برج العرب  1 لطعه رلم

لطعه  31حسن دمحم دمحم محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اكائن فى : المنطمة الصناعٌة الثانٌة مدٌنة برج العرب بلون  -  1211

 13123برلم       23133114، تارٌخ :  3برج العرب  1رلم 

لطعه  31ساهمة  مدٌر فرع  اكائن فى : المنطمة الصناعٌة الثانٌة مدٌنة برج العرب بلون دمحم السٌد سلٌم دمحم  شركة م -  1212

 13123برلم       23133114، تارٌخ :  3برج العرب  1رلم 

 5دمحم حسن العدوى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الكائن فى : المنطمة الصناعٌة الثالثة مدٌنة برج العرب الجدٌدة بلون  -  1213

 13123برلم       23133114برج العرب ، تارٌخ :  2،1رلم لطعة 

طارق حسٌن ابراهٌم حافظ  شركة مساهمة  مدٌر عام  الكائن فى : المنطمة الصناعٌة الثالثة مدٌنة برج العرب الجدٌدة  -  1214

 13123برلم       23133114برج العرب ، تارٌخ :  2،1لطعة رلم  5بلون 

الحفٌظ  محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الكائن فى : المنطمة الصناعٌة الثالثة مدٌنة برج العرب  اٌمن محمود عبد -  1215

 13123برلم       23133114برج العرب ، تارٌخ :  2،1لطعة رلم  5الجدٌدة بلون 

مدٌنة برج العرب الجدٌدة بلون ٌحًٌ زكرٌا عبد الحكٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الكائن فى : المنطمة الصناعٌة الثالثة  -  1216

 13123برلم       23133114برج العرب ، تارٌخ :  2،1لطعة رلم  5

منصور احمد على المهدى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الكائن فى : المنطمة الصناعٌة الثالثة مدٌنة برج العرب الجدٌدة  -  1211

 13123برلم       23133114برج العرب ، تارٌخ :  2،1لطعة رلم  5بلون 

 5حسن دمحم دمحم محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الكائن فى : المنطمة الصناعٌة الثالثة مدٌنة برج العرب الجدٌدة بلون  -  1212

 13123برلم       23133114برج العرب ، تارٌخ :  2،1لطعة رلم 

 5المنطمة الصناعٌة الثالثة مدٌنة برج العرب الجدٌدة بلون دمحم السٌد سلٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الكائن فى :  -  1213

 13123برلم       23133114برج العرب ، تارٌخ :  2،1لطعة رلم 

    23133114دمحم حسن العدوى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الكائن فى : بمنمباد الطرٌك الزراعى اسٌوط ، تارٌخ :  -  1223

 13123برلم   
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ابراهٌم حافظ  شركة مساهمة  مدٌر عام  الكائن فى : بمنمباد الطرٌك الزراعى اسٌوط ، تارٌخ : طارق حسٌن  -  1221

 13123برلم       23133114

اٌمن محمود عبد الحفٌظ  محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الكائن فى : بمنمباد الطرٌك الزراعى اسٌوط ، تارٌخ :  -  1222

 13123برلم       23133114

    23133114ٌحًٌ زكرٌا عبد الحكٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الكائن فى : بمنمباد الطرٌك الزراعى اسٌوط ، تارٌخ :  -  1223

 13123برلم   

منصور احمد على المهدى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الكائن فى : بمنمباد الطرٌك الزراعى اسٌوط ، تارٌخ :  -  1224

 13123برلم       23133114

    23133114حسن دمحم دمحم محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الكائن فى : بمنمباد الطرٌك الزراعى اسٌوط ، تارٌخ :  -  1225

 13123برلم   

    23133114دمحم السٌد سلٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الكائن فى : بمنمباد الطرٌك الزراعى اسٌوط ، تارٌخ :  -  1226

 13123برلم   

    23133114مٌدان الجٌزة ، تارٌخ :  -شارع الجامعة  3دمحم حسن العدوى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الكائن فى :  -  1221

 13123برلم   

مٌدان الجٌزة ، تارٌخ :  -شارع الجامعة  3طارق حسٌن ابراهٌم حافظ  شركة مساهمة  مدٌر عام  الكائن فى :  -  1222

 13123برلم       23133114

مٌدان الجٌزة ، تارٌخ :  -شارع الجامعة  3اٌمن محمود عبد الحفٌظ  محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الكائن فى :  -  1223

 13123برلم       23133114

مٌدان الجٌزة ، تارٌخ :  -شارع الجامعة  3ٌحًٌ زكرٌا عبد الحكٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الكائن فى :  -  1233

 13123برلم       23133114

مٌدان الجٌزة ، تارٌخ :  -شارع الجامعة  3منصور احمد على المهدى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الكائن فى :  -  1231

 13123برلم       23133114

    23133114مٌدان الجٌزة ، تارٌخ :  -شارع الجامعة  3حسن دمحم دمحم محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الكائن فى :  -  1232

 13123برلم   

    23133114مٌدان الجٌزة ، تارٌخ :  -شارع الجامعة  3دمحم السٌد سلٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الكائن فى :  -  1233

 13123برلم   

-رئٌس مجلس ادارة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  للسٌد / الجداوى سعد دمحم جداوى-الجداوى سعد دمحم جداوى -  1234

 رئٌس مجلس ادارة والسٌدة /الهام عبد الحكٌم عبد الممصود

مجتمعٌن او منفردٌن كافة الصالحٌات وتمثٌل الشركة والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات  -نائب رئٌس مجلس ادارة -اسماعٌل 

ل او بعض من صالحٌاتهم ، الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة  والتولٌع على جمٌع حسابات الشركة بالبنون ولهم ان ٌفوضوا ماٌشاإن فى ك

 13353برلم       23133114تارٌخ : 

هشام اسامة طه عبد هللا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تحدٌد إختصاصات رئٌس مجلس اإلدارة بؤن ٌكون له حــك  -  1235

أللتراض بؤسم الشركة من كافة البنون التولٌع عن الشركة منفـــــرداً أمام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والبنون وله حك ا

وله حك الرهن وتحصٌل الشٌكات وٌكون له حك بٌع بعض أصول الشركة الثابتة والمتداولة والتولٌع على كافة عمود الشراء والبٌــع  

امــة للرلابـة على االبتدائٌة  والنهائٌة وتمثٌل الشركة أمام مصلحة الجمارن وتخـلٌص الرسائل الــــواردة الــــى  الهٌئة الع

 3333برلم       23133114الصادرات والوردات و الصحة والحجر الزراعى ، تارٌخ : 
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هشام اسامة طه عبد هللا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وذلـن فى التــــــوكٌالت المالحٌــــة وإسـتـــالم البوالــص  -  1236

ؽٌر فى ذلن كله أو بعضه وحك التـــوكٌل فــى المضاٌا والمحاكم أمام كافة الجهات ، وإذون التسلٌم وله حك توكٌـل أو تفوٌـض لل

 3333برلم       23133114تارٌخ : 

 165334برلم       23133114مارن صفوت معوض مشرلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1231

 165334برلم       23133114ٌن   ، تارٌخ : صفوت معوض مشرلى معوض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شر -  1232

مارن صفوت معوض مشرلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل  صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن حك  -  1233

اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن االستاذ )صفوت معوض مشرلى معوض( ، واالستاذ 

صفوت معوض مشرلى ( )مجتمعٌن او منفردٌن( وكذلن لهما )مجتمعٌن او منفردٌن( حك تمثٌل الشركة والتولٌع عنها امام )مارن 

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة بجمهورٌة مصر العربٌة او بالخارج وامام الشهر العمارى ومصلحة الضرائب وهٌئة االستثمار 

 165334برلم       23133114اعٌة والنمابات وكذلن لهما )مجتمعٌن ، تارٌخ : والسجل التجارى وهٌئة التامٌنات االجتم

صفوت معوض مشرلى معوض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل  صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن حك  -  1333

مشرلى معوض( ، واالستاذ  اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن االستاذ )صفوت معوض

)مارن صفوت معوض مشرلى ( )مجتمعٌن او منفردٌن( وكذلن لهما )مجتمعٌن او منفردٌن( حك تمثٌل الشركة والتولٌع عنها امام 

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة بجمهورٌة مصر العربٌة او بالخارج وامام الشهر العمارى ومصلحة الضرائب وهٌئة االستثمار 

 165334برلم       23133114التجارى وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والنمابات وكذلن لهما )مجتمعٌن ، تارٌخ : والسجل 

مارن صفوت معوض مشرلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  او منفردٌن( حك التولٌع على عمود الرهن وااللتراض  -  1331

ت الالزمة لذلن وكافة االعتمادات امام البنون والسحب والتولٌع على والحصول على التسهٌالت االئتمانٌة والضمانات والرهونا

الشٌكات كما ان لهما )مجتمعٌن او منفردٌن( حك شراء او بٌع األصول باسم الشركة والؼراضها بما فً ذلن االالت والمعدات 

 والسٌارات .

معوض مشرلى معوض( ، )مارن صفوت معوض كما ان للشركة حك كفالة الؽٌر امام البنون وللشرٌكٌن المتضامنٌن )صفوت 

 165334برلم       23133114مشرلى( )مجتمعٌن او منفردٌن( حك التولٌع عنها فً هذا الؽرض ، تارٌخ : 

صفوت معوض مشرلى معوض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  او منفردٌن( حك التولٌع على عمود الرهن وااللتراض  -  1332

ئتمانٌة والضمانات والرهونات الالزمة لذلن وكافة االعتمادات امام البنون والسحب والتولٌع على والحصول على التسهٌالت اال

الشٌكات كما ان لهما )مجتمعٌن او منفردٌن( حك شراء او بٌع األصول باسم الشركة والؼراضها بما فً ذلن االالت والمعدات 

 والسٌارات .

وللشرٌكٌن المتضامنٌن )صفوت معوض مشرلى معوض( ، )مارن صفوت معوض كما ان للشركة حك كفالة الؽٌر امام البنون 

 165334برلم       23133114مشرلى( )مجتمعٌن او منفردٌن( حك التولٌع عنها فً هذا الؽرض ، تارٌخ : 

نفس تشكٌل فٌنسٌنزو جاسباري  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  * مد مدة مجلس اإلدارة لمدة ثالثة سنوات أخرى ب -  1333

ٌمتلن حك التولٌع عن الشركة على انفراد كل من رئٌس  -المجلس الحالى وبنفس الصالحٌات المدونه بالسجل التجارى دون تؽٌٌر . 

مجلس اإلدارة وكل عضو آخر ٌنتدبه المجلس لهذا الؽرض ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وان 

ولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، ولهم سلطة تمثٌل الشركة تمثٌال كامال أمام الجهات الحكومٌة وؼٌر ٌخولهم أٌضا حك الت

 1212برلم       23133114الحكومٌة وبصفة خاصة الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك ، تارٌخ : 

ضرائب وكافة لجانها والشهر العماري فٌنسٌنزو جاسباري  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الحرة ومصلحة ال -  1334

والسجل التجاري وكذلن التولٌع على كافة المحررات البنكٌة وسحب وإٌداع األموال بالبنون أٌا كانت لٌمتها وفتح الحسابات البنكٌة 

 لدى البنون وله أٌضا حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض االختصاصات الموكلة له .

  

رئٌس مجلس اإلدارة الحك فً التولٌع عن الشركة وذلن على كافة المحررات البنكٌة المتعلمة  -و جاسبارى للسٌد / فٌنسٌنز - 

    23133114بحصول الشركة على المروض البنكٌة والرهن ومنح الضمانات باسم الشركة وله أٌضا التصرؾ فً ، تارٌخ : 

 1212برلم   
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س مجلس ادارة  السٌارات ووسائل النمل المملوكة للشركة بكافة أنواعها من فٌنسٌنزو جاسباري  شركة مساهمة  رئٌ -  1335

سٌارات وأتوبٌسات وخالفه وكذا السٌارات الخاصة بها سواء بالبٌع أو بؤي نوع من أنواع التصرؾ وله فً ذلن التولٌع على عمود 

ثمار والمناطك الحرة وإدارات المرور والتراخٌص البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لدى مصلحة الشهر العماري والهٌئة العامة لالست

بجمهورٌة مصر العربٌة وكذلن تفوٌضه فً التولٌع على أٌة أوراق أو مستندات لتنفٌذ هذا البٌع وله الحك أٌضا فً بٌع اآلالت 

 1212برلم       23133114والماكٌنات واألجهزة واألثاث والمهمات وملحماتها وشراء ، تارٌخ : 

ٌنسٌنزو جاسباري  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  أصول جدٌدة وكذا إعطائه الحك فً توكٌل وتفوٌض الؽٌر سواء ف -  1336

برلم       23133114من أعضاء المجلس أو من خارجه فً هذا الشؤن وكذا تفوٌض وتوكٌل المحامٌن و المحاسبٌن . ، تارٌخ : 

1212 

رئٌس مجلس -همة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض السٌد المهندس / دمحم جمعة دمحم محموددمحم جمعة دمحم محمود  شركة مسا -  1331

عضو مجلس ادارة مجتمعٌن او منفردٌن نٌابة عن الشركة فى التولٌع على -ادارة والسٌد المهندس / احمد عبد العزٌز احمد العطار

نون فى كل او بعض ماذكر وذلن باالضافة الى عمود االلتراض والرهن بكافة انواعها للؽٌر وكذاحك التوكٌل لصالح الب

 3311برلم       23133114، تارٌخ :  3االختصاصات الواردة بالسجل التجارى

    23133115شركاء موصٌٌن مذكورٌن بعمد التعدٌل ، تارٌخ :  3توصٌة بسٌطة  خروج  عدد   3251تاشٌر رلم  -  1332

 3262برلم   

 دمحم احمد الشربٌنً -  1333

حول  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على اال

هذه المعامالت والتعهدات من  مجلس االدارة ، ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا 

 جتمعٌن ولرئٌس مجلس االدارة الحك فى االفراج عن رأس مال الشركة المودع لدى البنن حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو م

رئٌس مجلس االدارة منفردا  وله حك تمثٌل الشركة أمام كافة  -وٌكون حك االدارة والتولٌع للسٌد / دمحم أحمد الشربٌنى االحول 

 13343برلم       23133115الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع ، تارٌخ : 

 دمحم احمد الشربٌنً -  1313

االحول  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  العام ولطاع االعمال والخاص  والحك فى اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة 

ة وتحدٌد ضمن ؼرض الشركة والتولٌع على عمود البٌع والشراء بكافة انواعها وكذلن تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشرك

مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع 

العمود والمشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد وباالجل وشراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت 

 13343برلم       23133115وتمثٌل الشركة مع ، تارٌخ :  وكذلن التعامل

 دمحم احمد الشربٌنً -  1311

االحول  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مصلحة الجمارن بكافة أدارتها والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات 

المرور وله كافة الصالحٌات منفردا فى تمثٌل الشركة مع  وسجل المستخلصٌن والهٌئة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة وكافة أدارات

  3كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة فٌما ٌخص كافة أعمال الشركة 

ولرئٌس مجلس االدارة الحك فى اجراء كافة المعامالت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع 

برلم       23133115ك الحسابات وااللتراض والرهن وكافة المعامالت مع البنون باسم ، تارٌخ : على الشٌكات وفتح وؼل

13343 

 دمحم احمد الشربٌنً -  1312

االحول  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الشركة ولحسابها تحت مسمى وله الحك منفردا فى توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو 

 13343برلم       23133115له)ٌلزم موافمه الجمعٌة العامة على بٌع االصول ( ، تارٌخ : بعض الصالحٌات الممنوحة 

 3335برلم       23133115عبد السالم رجب ابراهٌم بشر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع   ، تارٌخ :  -  1313
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اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات  ؼدٌر حلمى عبد الفتاح دمحم بٌومى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك -  1314

الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/  عبد الرحمن بن صالح بن إبراهٌم الزوٌدى والسٌدة/ ؼدٌر حلمى عبد الفتاح دمحم بٌومى ) 

ك الحسابات والتعامل منفردٌن أو مجتمعٌن ( ولهما الحك فً التعامل مع البنون بالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼل

مع كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة باسم ولصالح الشركة وتحمٌما ألؼراضها ولهما ) منفردٌن أو مجتمعٌن ( حك التولٌع على 

 1644برلم       23133115عمود البٌع والشراء ولهما )مجتمعٌن( حك االلتراض والرهن ، تارٌخ : 

 بٌومى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات ؼدٌر حلمى عبد الفتاح دمحم -  1315

الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/  عبد الرحمن بن صالح بن إبراهٌم الزوٌدى والسٌدة/ ؼدٌر حلمى عبد الفتاح دمحم بٌومى ) 

لسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات والتعامل منفردٌن أو مجتمعٌن ( ولهما الحك فً التعامل مع البنون با

مع كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة باسم ولصالح الشركة وتحمٌما ألؼراضها ولهما ) منفردٌن أو مجتمعٌن ( حك التولٌع على 

 1644برلم       23133115عمود البٌع والشراء ولهما )مجتمعٌن( حك االلتراض والرهن ، تارٌخ : 

ؼدٌر حلمى عبد الفتاح دمحم بٌومى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات  -  1316

الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/  عبد الرحمن بن صالح بن إبراهٌم الزوٌدى والسٌدة/ ؼدٌر حلمى عبد الفتاح دمحم بٌومى ) 

جتمعٌن ( ولهما الحك فً التعامل مع البنون بالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات والتعامل منفردٌن أو م

مع كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة باسم ولصالح الشركة وتحمٌما ألؼراضها ولهما ) منفردٌن أو مجتمعٌن ( حك التولٌع على 

 1644برلم       23133115ن( حك االلتراض والرهن ، تارٌخ : عمود البٌع والشراء ولهما )مجتمعٌ

كوثر دمحم محمود دمحم حسنٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات  -  1311

دٌر حلمى عبد الفتاح دمحم بٌومى ) الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/  عبد الرحمن بن صالح بن إبراهٌم الزوٌدى والسٌدة/ ؼ

منفردٌن أو مجتمعٌن ( ولهما الحك فً التعامل مع البنون بالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات والتعامل 

التولٌع على  مع كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة باسم ولصالح الشركة وتحمٌما ألؼراضها ولهما ) منفردٌن أو مجتمعٌن ( حك

 1644برلم       23133115عمود البٌع والشراء ولهما )مجتمعٌن( حك االلتراض والرهن ، تارٌخ : 

كوثر دمحم محمود دمحم حسنٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات  -  1312

الرحمن بن صالح بن إبراهٌم الزوٌدى والسٌدة/ ؼدٌر حلمى عبد الفتاح دمحم بٌومى )  الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/  عبد

منفردٌن أو مجتمعٌن ( ولهما الحك فً التعامل مع البنون بالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات والتعامل 

مٌما ألؼراضها ولهما ) منفردٌن أو مجتمعٌن ( حك التولٌع على مع كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة باسم ولصالح الشركة وتح

 1644برلم       23133115عمود البٌع والشراء ولهما )مجتمعٌن( حك االلتراض والرهن ، تارٌخ : 

لجهات كوثر دمحم محمود دمحم حسنٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام ا -  1313

الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/  عبد الرحمن بن صالح بن إبراهٌم الزوٌدى والسٌدة/ ؼدٌر حلمى عبد الفتاح دمحم بٌومى ) 

منفردٌن أو مجتمعٌن ( ولهما الحك فً التعامل مع البنون بالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات والتعامل 

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة باسم ولصالح الشركة وتحمٌما ألؼراضها ولهما ) منفردٌن أو مجتمعٌن ( حك التولٌع على مع كافة الجهات 

 1644برلم       23133115عمود البٌع والشراء ولهما )مجتمعٌن( حك االلتراض والرهن ، تارٌخ : 

شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام عبدالرحمن بن صالح بن ابراهٌم الزوٌدى  شركة تضامن  مدٌر و  -  1323

الجهات الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/  عبد الرحمن بن صالح بن إبراهٌم الزوٌدى والسٌدة/ ؼدٌر حلمى عبد الفتاح دمحم 

ٌكات وفتح وؼلك الحسابات بٌومى ) منفردٌن أو مجتمعٌن ( ولهما الحك فً التعامل مع البنون بالسحب واالٌداع والتولٌع على الش

والتعامل مع كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة باسم ولصالح الشركة وتحمٌما ألؼراضها ولهما ) منفردٌن أو مجتمعٌن ( حك 

 1644برلم       23133115التولٌع على عمود البٌع والشراء ولهما )مجتمعٌن( حك االلتراض والرهن ، تارٌخ : 

بن صالح بن ابراهٌم الزوٌدى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام  عبدالرحمن -  1321

الجهات الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/  عبد الرحمن بن صالح بن إبراهٌم الزوٌدى والسٌدة/ ؼدٌر حلمى عبد الفتاح دمحم 

تعامل مع البنون بالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات بٌومى ) منفردٌن أو مجتمعٌن ( ولهما الحك فً ال

والتعامل مع كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة باسم ولصالح الشركة وتحمٌما ألؼراضها ولهما ) منفردٌن أو مجتمعٌن ( حك 

 1644برلم       23133115ارٌخ : التولٌع على عمود البٌع والشراء ولهما )مجتمعٌن( حك االلتراض والرهن ، ت

عبدالرحمن بن صالح بن ابراهٌم الزوٌدى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام  -  1322

 الجهات الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/  عبد الرحمن بن صالح بن إبراهٌم الزوٌدى والسٌدة/ ؼدٌر حلمى عبد الفتاح دمحم
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بٌومى ) منفردٌن أو مجتمعٌن ( ولهما الحك فً التعامل مع البنون بالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات 

والتعامل مع كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة باسم ولصالح الشركة وتحمٌما ألؼراضها ولهما ) منفردٌن أو مجتمعٌن ( حك 

 1644برلم       23133115ع والشراء ولهما )مجتمعٌن( حك االلتراض والرهن ، تارٌخ : التولٌع على عمود البٌ

ؼدٌر حلمى عبد الفتاح دمحم بٌومى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  من جمٌع المصارؾ والبنون والهٌئات المالٌة باسم  -  1323

    23133115فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ :  ولصالح الشركة وتحمٌما الؼراضها ولهما الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر

 1644برلم   

ؼدٌر حلمى عبد الفتاح دمحم بٌومى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  من جمٌع المصارؾ والبنون والهٌئات المالٌة باسم  -  1324

    23133115تارٌخ :  ولصالح الشركة وتحمٌما الؼراضها ولهما الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ،

 1644برلم   

ؼدٌر حلمى عبد الفتاح دمحم بٌومى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  من جمٌع المصارؾ والبنون والهٌئات المالٌة باسم  -  1325

    23133115ولصالح الشركة وتحمٌما الؼراضها ولهما الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 1644لم   بر

كوثر دمحم محمود دمحم حسنٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  من جمٌع المصارؾ والبنون والهٌئات المالٌة باسم  -  1326

    23133115ولصالح الشركة وتحمٌما الؼراضها ولهما الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 1644برلم   

ر دمحم محمود دمحم حسنٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  من جمٌع المصارؾ والبنون والهٌئات المالٌة باسم كوث -  1321

    23133115ولصالح الشركة وتحمٌما الؼراضها ولهما الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 1644برلم   

ٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  من جمٌع المصارؾ والبنون والهٌئات المالٌة باسم كوثر دمحم محمود دمحم حسن -  1322

    23133115ولصالح الشركة وتحمٌما الؼراضها ولهما الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 1644برلم   

امن  مدٌر و شرٌن  من جمٌع المصارؾ والبنون والهٌئات المالٌة عبدالرحمن بن صالح بن ابراهٌم الزوٌدى  شركة تض -  1323

    23133115باسم ولصالح الشركة وتحمٌما الؼراضها ولهما الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 1644برلم   

من جمٌع المصارؾ والبنون والهٌئات المالٌة عبدالرحمن بن صالح بن ابراهٌم الزوٌدى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  1333

    23133115باسم ولصالح الشركة وتحمٌما الؼراضها ولهما الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 1644برلم   

لبنون والهٌئات المالٌة عبدالرحمن بن صالح بن ابراهٌم الزوٌدى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  من جمٌع المصارؾ وا -  1331

    23133115باسم ولصالح الشركة وتحمٌما الؼراضها ولهما الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 1644برلم   

تجدٌد مدة عضوٌة مجلس  شٌرٌن عٌسى حامد علٌش  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة + -  1332

 االدارة لمدة ثالث سنوات ممبلة ابتداء من تارٌخ انعماد الجمعٌة . 

رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ) منفردا( حك التعامل باسم الشركة وضمن  -ٌملن االستاذ / عمرو عبدالحلٌم ابو العال  

والمطاع الخاص بكافة اشكالهم  وكذلن اؼراضها  امام  جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال 

التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ عن طرٌك السحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات وااللتراض  واجراء 

 43313برلم       23133115الرهون ، تارٌخ : 

تجدٌد  تدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة +عمرو عبد الحلٌم ابو العال  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو من -  1333

 مدة عضوٌة مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات ممبلة ابتداء من تارٌخ انعماد الجمعٌة . 
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رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ) منفردا( حك التعامل باسم الشركة وضمن  -ٌملن االستاذ / عمرو عبدالحلٌم ابو العال  

ت الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم  وكذلن اؼراضها  امام  جمٌع الجها

التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ عن طرٌك السحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات وااللتراض  واجراء 

 43313برلم       23133115الرهون ، تارٌخ : 

تجدٌد مدة  عبد الحلٌم ابو العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة +عٌسى عمرو  -  1334

 عضوٌة مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات ممبلة ابتداء من تارٌخ انعماد الجمعٌة . 

امل باسم الشركة وضمن رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ) منفردا( حك التع -ٌملن االستاذ / عمرو عبدالحلٌم ابو العال  

اؼراضها  امام  جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم  وكذلن 

التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ عن طرٌك السحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات وااللتراض  واجراء 

 43313برلم       23133115:  الرهون ، تارٌخ

شٌرٌن عٌسى حامد علٌش  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لصالح البنون والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة و  -  1335

عمود الرهن بالضمانات الشكلٌة والمروض الؽٌر مفتوح بها اعتمادات وشراء و بٌع اصول الشركة وكل ذلن باسم الشركة وضمن 

ضها وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع اؼرا

وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل  و 

 43313برلم       23133115ا على عمد الشركة امام الشهر ، تارٌخ : له حك ادخال اى تعدٌالت تطر

عمرو عبد الحلٌم ابو العال  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  لصالح البنون والتولٌع على عمود  -  1336

شراء و بٌع اصول الشركة وكل ذلن التسهٌالت االئتمانٌة و عمود الرهن بالضمانات الشكلٌة والمروض الؽٌر مفتوح بها اعتمادات و

باسم الشركة وضمن اؼراضها وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله لبض ودفع المبالػ 

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

 43313برلم       23133115لشركة بالنمد او باالجل  و له حك ادخال اى تعدٌالت تطرا على عمد الشركة امام الشهر ، تارٌخ : ا

عٌسى عمرو عبد الحلٌم ابو العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لصالح البنون والتولٌع على عمود التسهٌالت  -  1331

ات الشكلٌة والمروض الؽٌر مفتوح بها اعتمادات وشراء و بٌع اصول الشركة وكل ذلن باسم االئتمانٌة و عمود الرهن بالضمان

الشركة وضمن اؼراضها وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله لبض ودفع المبالػ وتولٌع 

مود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة الع

 43313برلم       23133115او باالجل  و له حك ادخال اى تعدٌالت تطرا على عمد الشركة امام الشهر ، تارٌخ : 

لفة و هٌئة شٌرٌن عٌسى حامد علٌش  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العمارى و التولٌع بجمٌع مكاتبها المخت -  1332

االستثمار بجمٌع لطاعاتها و السجل التجارى و الؽرفة التجارٌة و مصلحة الضرائب المصرٌة و التامٌنات االجتماعٌة و مكاتب 

 43313برلم       23133115العمل  وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  العمارى و التولٌع بجمٌع مكاتبها المختلفة عمرو عبد الحلٌم ابو العال  شركة  -  1333

و هٌئة االستثمار بجمٌع لطاعاتها و السجل التجارى و الؽرفة التجارٌة و مصلحة الضرائب المصرٌة و التامٌنات االجتماعٌة و 

 43313برلم       23133115تارٌخ : مكاتب العمل  وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، 

عٌسى عمرو عبد الحلٌم ابو العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العمارى و التولٌع بجمٌع مكاتبها المختلفة و هٌئة  -  1343

و مكاتب االستثمار بجمٌع لطاعاتها و السجل التجارى و الؽرفة التجارٌة و مصلحة الضرائب المصرٌة و التامٌنات االجتماعٌة 

 43313برلم       23133115العمل  وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

دمحم مصطفً عبد السالم دمحم شعٌر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌكون حك االدارة والتولٌع للسٌد رئٌس مجلس  -  1341

لٌع على عمود الشراء والبٌع والمعاوضة للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة االدارة منفردا وله اٌضا حك تمثٌل الشركة والتو

والؼراض الشركة امام الشهر العمارى والتولٌع امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة  والمطاع العام ولطاع االعمال العام 

لٌه مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب والخاص و التولٌع على التسهٌالت االئتمانٌة واى نوع من المعامالت الما

 12524برلم       23133116واالٌداع وفتح وؼلك الحسابات وعلى الشٌكات وله حك توكٌل الؽٌر وحك ، تارٌخ : 
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ر ) دمحم مصطفً عبد السالم دمحم شعٌر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  التوكٌل المضائى للؽٌر فى كل او بعض ماذك -  1342

وعلى الشركة بٌع االصول  والحصول على موافمه مسبمة من الجمعٌة العامة لالختصاص مع مراعاة العرض على الجمعٌة العامة 

 12524برلم       23133116للتصدٌك ( ، تارٌخ : 

محددة ، تارٌخ : دمحم عاطؾ محمود عبد العزٌز  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌران وظٌفتهما لمدة ؼٌر  -  1343

 11263برلم       23133116

دمحم سٌد شولى أحمد ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌران وظٌفتهما لمدة ؼٌر محددة ، تارٌخ :  -  1344

 11263برلم       23133116

رئٌس مواعضاء مجلس االدارة بما ٌوسؾ مصطفى دمحم احمد الصورى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منح السادة  -  1345

ٌمكنهم من تسٌٌر اعمال الشركة على الوجه االكمل على النحو التالى ٌكون لكل من السٌد / ٌوسؾ مصطفى دمحم احمد الصورى 

رئٌس مجلس االدارة والسٌد / احمد مصطفى دمحم احمد الصورى نائب رئٌس مجلس االدارة صحة التولٌع عن الشركة امام كافة 

ن والمإسسات المالٌة مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وكذللن التصرؾ فى اصول البنو

 152253برلم       23133116الشركة بالبٌع والتولٌع بذلن امام الشهر العمارى ، تارٌخ : 

س مجلس ادارة  تجدٌد مدة تعٌٌن اعضاء مجلس االدارة ، صالح الدٌن عبد المنعم عبد الؽنى عوض  شركة مساهمة  رئٌ -  1346

 5654برلم       23133116تارٌخ : 

اشرؾ كمال ابراهٌم الراهب  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تعٌٌن السٌد/ اشرؾ كمال إبراهٌم الراهب نائباً  -  1341

جلس اإلدارة مجتمعٌن او منفردٌن و له الحك فً التولٌع عن لرئٌس مجلس اإلدارة و العضو المنتدب و له جمٌع صالحٌات رئٌس م

 1332برلم       23133116الشركة فً البنون و التعالدات و بٌع و شراء أصول الشركة الثابت منها و المنمول ، تارٌخ : 

ولٌع على معامالت مروة عاصم السٌد احمد أبو رٌدة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ٌملن حك الت -  1342

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ، ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن 

 عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن .

ندسة / مروة عاصم السٌد أحمد أبورٌدة رئٌس مجلس االدارة والمهندس / دمحم عاصم السٌد وٌكون حك االدارة والتولٌع لكال من المه 

احمد ابو رٌدة  عضو مجلس االدارة و المهندسة / زٌنب عاصم السٌد احمد ابو رٌدة  عضو مجلس االدارة مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 3213برلم       23133111

ركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ٌملن حك التولٌع على معامالت مروة عاصم السٌد احمد أبو رٌدة  ش -  1343

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ، ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن 

 و مجتمعٌن .عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن ا

وٌكون حك االدارة والتولٌع لكال من المهندسة / مروة عاصم السٌد أحمد أبورٌدة رئٌس مجلس االدارة والمهندس / دمحم عاصم السٌد  

احمد ابو رٌدة  عضو مجلس االدارة و المهندسة / زٌنب عاصم السٌد احمد ابو رٌدة  عضو مجلس االدارة مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 3213رلم   ب    23133111

 مروة عاصم السٌد احمد أبو رٌدة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  أو منفردٌن . -  1353

ولهم مجتمعٌن أو منفردٌن تمثٌل الشركة أمام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وأى 

ع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة ولهم مجتمعٌن أو منفردٌن  إجراء كافة العمود نوع من المعامالت المالٌة والتعامل م

والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم 

ك التولٌع على الشٌكات بدون حد ، تارٌخ : ومكافآتهم وتوكٌل المحامٌن والمحاسبٌن وؼٌرهم . ولهم مجتمعٌن او منفردٌن ح

 3213برلم       23133111

 مروة عاصم السٌد احمد أبو رٌدة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  أو منفردٌن . -  1351

العام والخاص وأى  ولهم مجتمعٌن أو منفردٌن تمثٌل الشركة أمام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال

نوع من المعامالت المالٌة والتعامل مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة ولهم مجتمعٌن أو منفردٌن  إجراء كافة العمود 

والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 232 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لمحامٌن والمحاسبٌن وؼٌرهم . ولهم مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع على الشٌكات بدون حد ، تارٌخ : ومكافآتهم وتوكٌل ا

 3213برلم       23133111

مروة عاصم السٌد احمد أبو رٌدة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ألصى والسحب واالٌداع وفتح  -  1352

ستندٌة وإصدار خطابات الضمان واالفراج عن رأس مال الشركة والتولٌع على كافة المستندات وؼلك الحسابات وفتح االعتمادات الم

البنكٌة ولبض ودفع كافة المبالػ وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام العمود والمشارطات والصفمات التى 

 تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل . 

تولٌع على اتفالات المروض والتسهٌالت اإلئتمانٌة وعمود االلتراض بصفة عامة للمهندس / دمحم عاصم السٌد احمد ابو وٌكون حك ال

 3213برلم       23133111رٌدة  عضو مجلس االدارة و المهندسة ، تارٌخ : 

لصى والسحب واالٌداع وفتح مروة عاصم السٌد احمد أبو رٌدة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  أ -  1353

وؼلك الحسابات وفتح االعتمادات المستندٌة وإصدار خطابات الضمان واالفراج عن رأس مال الشركة والتولٌع على كافة المستندات 

التى البنكٌة ولبض ودفع كافة المبالػ وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام العمود والمشارطات والصفمات 

 تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل . 

وٌكون حك التولٌع على اتفالات المروض والتسهٌالت اإلئتمانٌة وعمود االلتراض بصفة عامة للمهندس / دمحم عاصم السٌد احمد ابو 

 3213برلم       23133111رٌدة  عضو مجلس االدارة و المهندسة ، تارٌخ : 

احمد أبو رٌدة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  / زٌنب عاصم السٌد احمد ابو رٌدة   مروة عاصم السٌد -  1354

 عضو مجلس االدارة مجتمعان أو منفردان .

وللمهندسة / مروة عاصم السٌد احمد ابو رٌدة  رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب والمهندسة / زٌنب عاصم السٌد احمد ابورٌدة  

الدارة  مجتمعتان وللمهندس / دمحم عاصم السٌد احمد ابو رٌدة  عضو مجلس االدارة )منفردا (  حك التولٌع على عضو مجلس ا

عمود شراء وبٌع األصول والعمارات والمنموالت والسٌارات وؼٌرها بإسم الشركة والؼراض الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة 

 3213برلم       23133111ك ، تارٌخ : وؼٌر الحكومٌة وأمام الشهر العمارى والتوثب

مروة عاصم السٌد احمد أبو رٌدة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  / زٌنب عاصم السٌد احمد ابو رٌدة   -  1355

 عضو مجلس االدارة مجتمعان أو منفردان .

لمنتدب والمهندسة / زٌنب عاصم السٌد احمد ابورٌدة  وللمهندسة / مروة عاصم السٌد احمد ابو رٌدة  رئٌس مجلس االدارة والعضو ا

عضو مجلس االدارة  مجتمعتان وللمهندس / دمحم عاصم السٌد احمد ابو رٌدة  عضو مجلس االدارة )منفردا (  حك التولٌع على 

ة الجهات الحكومٌة عمود شراء وبٌع األصول والعمارات والمنموالت والسٌارات وؼٌرها بإسم الشركة والؼراض الشركة أمام كاف

 3213برلم       23133111وؼٌر الحكومٌة وأمام الشهر العمارى والتوثبك ، تارٌخ : 

مروة عاصم السٌد احمد أبو رٌدة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وإتخاذ االجراءات المانونٌة الالزمة  -  1356

لرهن بكافة أنواعه او بضمان  أصول الشركة أمام البنون والمإسسات المالٌة لذلن طرؾ الجهات المختلفة وكذلن حك إبرام عمود ا

 وؼٌرها .

 3213برلم       23133111ولهم مجتمعٌن او منفردٌن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ :  

إتخاذ االجراءات المانونٌة الالزمة مروة عاصم السٌد احمد أبو رٌدة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و -  1351

لذلن طرؾ الجهات المختلفة وكذلن حك إبرام عمود الرهن بكافة أنواعه او بضمان  أصول الشركة أمام البنون والمإسسات المالٌة 

 وؼٌرها .

 3213برلم       23133111ولهم مجتمعٌن او منفردٌن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ :  

فتح هللا دمحم عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد تعٌن اعضاء مجلس االدارة لفترة جدٌدة  بنفس التشكٌل  -  1352

 166436برلم       23133111واالصالحٌات السابمة ، تارٌخ : 

ع للسادة رئٌس مجلس االدارة ونائب دمحم فهد بشٌر كوارة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌكون حك االدارة والتولٌ -  1353

رئٌس مجلس االدارة مجتمعٌن او منفردٌن ولهم اٌضا حك تمثٌل الشركة والتولٌع على العمود مع كافة الجهات وانهاء جمٌع 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 233 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برج التراخٌص المتعلمة بالشركه والتعامل مع االحٌاء والمحافظات ومجالس المدن وامام الشهر العمارى والتعامل مع جهاز مدٌنة 

العرب الجدٌدة وهٌئة المجتمعات العمرانٌة ووزرات التجارة الخارجٌة والتموٌل والتجارة الداخلٌة والعدل ومكاتب وادارات وسجل 

 12531برلم       23133111الموردٌن والوكالء التجارٌٌن والؽرفة التجارٌة ومصلحة ، تارٌخ : 

مجلس ادارة  الضرائب والسجل التجارى وتعدٌلة وشطبة والتصدٌك على دمحم فهد بشٌر كوارة  شركة مساهمة  رئٌس  -  1363

محاضر واجتماعات الشركه وامام الجهات الحكومٌة والمطاع الخاص والعام ولطاع االعمال والهٌئة العامة لالستثمار والهٌئة العامة 

بشرط ان تكون تلن االعمال باسم الشركة  للرلابة على الصادرات والواردات ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل اوبعض مماسبك

لتكون نافذه فى حمها  وٌختص رئٌس مجلس االدارة منفردا فى التولٌع على شراء وبٌع اصول الشركه وشراء وبٌع السٌارات 

 12531برلم       23133111والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة واى نوع من انواع التعامالت ، تارٌخ : 

دمحم فهد بشٌر كوارة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المالٌة مع البنون فى السحب واالٌداع وفتح وؼلك الحسابات  -  1361

والتولٌع على الشٌكات والتعامل مع كافة الموانى البرٌة والبحرٌة والجوٌة والمناطك الحرة والجمارن وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى 

تلن االعمال باسم الشركه لتكون نافذه فى حمها ) على ان ٌسبك بٌع االصول وعلى الشركة كل او بعض ماسبك بشرط ان تكون 

الحصول على موافمة المسبمة من الجمعٌة العامة لالختصاص مع مراعاة العرض على الجمعٌة العامة للتصدٌك ( ، تارٌخ : 

 12531برلم       23133111

رئٌس مجلس ادارة  لرر المجتمعون الموافمة على منح اعضاء مجلس االدارة مٌنا جرجس مترى بطرس  شركة مساهمة   -  1362

مجتمعٌن او منفردٌن الموافمة على منح صالحٌة تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة ولهم حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او 

 1431برلم       23133111بعض ماذكر . ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لرر المجتمعون الموافمة على منح اعضاء مجلس االدارة  مٌنا جرجس مترى بطرس  -  1363

مجتمعٌن او منفردٌن الموافمة على منح صالحٌة تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة ولهم حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او 

 1431برلم       23133111بعض ماذكر . ، تارٌخ : 

طرٌك  22رلاوى جاد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الفرع االول : الدور االرضى من مول روز جاردن الكائن بٌتر ش -  1364

 محافظة االسكندرٌة -االسكندرٌة الصحراوى  -الماهرة 

  

    23133111محافظة االسكندرٌة ، تارٌخ :  -ب تنظٌم المنتزة االول 62-شارع مسجد سٌدى بشر  13و الفرع الثانى : الكائن 

 6412برلم   

طرٌك  22بٌتر شرلاوى جاد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الفرع االول : الدور االرضى من مول روز جاردن الكائن  -  1365

 محافظة االسكندرٌة -االسكندرٌة الصحراوى  -الماهرة 

  

    23133111سكندرٌة ، تارٌخ : محافظة اال -ب تنظٌم المنتزة االول 62-شارع مسجد سٌدى بشر  13و الفرع الثانى : الكائن 

 6412برلم   

سامح جابر عبد العزٌز منشاوى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الفرع االول : الدور االرضى من مول روز جاردن الكائن  -  1366

 محافظة االسكندرٌة -االسكندرٌة الصحراوى  -طرٌك الماهرة  22

  

    23133111محافظة االسكندرٌة ، تارٌخ :  -ب تنظٌم المنتزة االول 62-شر شارع مسجد سٌدى ب 13و الفرع الثانى : الكائن 

 6412برلم   

سامح جابر عبد العزٌز منشاوى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الفرع االول : الدور االرضى من مول روز جاردن الكائن  -  1361

 محافظة االسكندرٌة -االسكندرٌة الصحراوى  -طرٌك الماهرة  22

  

    23133111محافظة االسكندرٌة ، تارٌخ :  -ب تنظٌم المنتزة االول 62-شارع مسجد سٌدى بشر  13لفرع الثانى : الكائن و ا

 6412برلم   



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 234 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 22دمحم فٌصل دمحم عطا الزنانى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الفرع االول : الدور االرضى من مول روز جاردن الكائن  -  1362

 محافظة االسكندرٌة -درٌة الصحراوى االسكن -طرٌك الماهرة 

  

    23133111محافظة االسكندرٌة ، تارٌخ :  -ب تنظٌم المنتزة االول 62-شارع مسجد سٌدى بشر  13و الفرع الثانى : الكائن 

 6412برلم   

 22ز جاردن الكائن دمحم فٌصل دمحم عطا الزنانى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الفرع االول : الدور االرضى من مول رو -  1363

 محافظة االسكندرٌة -االسكندرٌة الصحراوى  -طرٌك الماهرة 

  

    23133111محافظة االسكندرٌة ، تارٌخ :  -ب تنظٌم المنتزة االول 62-شارع مسجد سٌدى بشر  13و الفرع الثانى : الكائن 

 6412برلم   

 22فرع االول : الدور االرضى من مول روز جاردن الكائن مى فكرى اسماعٌل مصطفى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ال -  1313

 محافظة االسكندرٌة -االسكندرٌة الصحراوى  -طرٌك الماهرة 

  

    23133111محافظة االسكندرٌة ، تارٌخ :  -ب تنظٌم المنتزة االول 62-شارع مسجد سٌدى بشر  13و الفرع الثانى : الكائن 

 6412برلم   

 22ل مصطفى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الفرع االول : الدور االرضى من مول روز جاردن الكائن مى فكرى اسماعٌ -  1311

 محافظة االسكندرٌة -االسكندرٌة الصحراوى  -طرٌك الماهرة 

  

    23133111محافظة االسكندرٌة ، تارٌخ :  -ب تنظٌم المنتزة االول 62-شارع مسجد سٌدى بشر  13و الفرع الثانى : الكائن 

 6412برلم   

 -شارع المفتش مع شارع ترعة المحمودٌة  31بٌتر شرلاوى جاد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الفرع الثالث الكائن فى  -  1312

 6412برلم       23133111محافظة االسكندرٌة ، تارٌخ :  -ناحٌة محرم بن -ناصٌة برج بانوراما محرم بن  5محل رلم 

 -شارع المفتش مع شارع ترعة المحمودٌة  31كة مساهمة  مدٌر فرع  الفرع الثالث الكائن فى بٌتر شرلاوى جاد  شر -  1313

 6412برلم       23133111محافظة االسكندرٌة ، تارٌخ :  -ناحٌة محرم بن -ناصٌة برج بانوراما محرم بن  5محل رلم 

شارع المفتش مع شارع ترعة  31الثالث الكائن فى سامح جابر عبد العزٌز منشاوى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الفرع  -  1314

برلم       23133111محافظة االسكندرٌة ، تارٌخ :  -ناحٌة محرم بن -ناصٌة برج بانوراما محرم بن  5محل رلم  -المحمودٌة 

6412 

مفتش مع شارع ترعة شارع ال 31سامح جابر عبد العزٌز منشاوى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الفرع الثالث الكائن فى  -  1315

برلم       23133111محافظة االسكندرٌة ، تارٌخ :  -ناحٌة محرم بن -ناصٌة برج بانوراما محرم بن  5محل رلم  -المحمودٌة 

6412 

شارع المفتش مع شارع ترعة  31دمحم فٌصل دمحم عطا الزنانى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الفرع الثالث الكائن فى  -  1316

برلم       23133111محافظة االسكندرٌة ، تارٌخ :  -ناحٌة محرم بن -ناصٌة برج بانوراما محرم بن  5محل رلم  -المحمودٌة 

6412 

شارع المفتش مع شارع ترعة  31دمحم فٌصل دمحم عطا الزنانى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الفرع الثالث الكائن فى  -  1311

برلم       23133111محافظة االسكندرٌة ، تارٌخ :  -ناحٌة محرم بن -ما محرم بن ناصٌة برج بانورا 5محل رلم  -المحمودٌة 

6412 
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شارع المفتش مع شارع ترعة  31مى فكرى اسماعٌل مصطفى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الفرع الثالث الكائن فى  -  1312

برلم       23133111ة االسكندرٌة ، تارٌخ : محافظ -ناحٌة محرم بن -ناصٌة برج بانوراما محرم بن  5محل رلم  -المحمودٌة 

6412 

شارع المفتش مع شارع ترعة  31مى فكرى اسماعٌل مصطفى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الفرع الثالث الكائن فى  -  1313

برلم       23133111محافظة االسكندرٌة ، تارٌخ :  -ناحٌة محرم بن -ناصٌة برج بانوراما محرم بن  5محل رلم  -المحمودٌة 

6412 

اول المنتزة -عصافرة بحرى -شارع ملن حنفى 333بٌتر شرلاوى جاد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الفرع الرابع : الكائن  -  1323

 6412برلم       23133111محافظة االسكندرٌة ، تارٌخ :  -

اول المنتزة -عصافرة بحرى -رع ملن حنفى شا333بٌتر شرلاوى جاد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الفرع الرابع : الكائن  -  1321

 6412برلم       23133111محافظة االسكندرٌة ، تارٌخ :  -

عصافرة  -شارع ملن حنفى 333سامح جابر عبد العزٌز منشاوى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الفرع الرابع : الكائن  -  1322

 6412برلم       23133111محافظة االسكندرٌة ، تارٌخ :  -اول المنتزة -بحرى

عصافرة  -شارع ملن حنفى 333سامح جابر عبد العزٌز منشاوى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الفرع الرابع : الكائن  -  1323

 6412برلم       23133111محافظة االسكندرٌة ، تارٌخ :  -اول المنتزة -بحرى

-عصافرة بحرى -شارع ملن حنفى 333رع الرابع : الكائن دمحم فٌصل دمحم عطا الزنانى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الف -  1324

 6412برلم       23133111محافظة االسكندرٌة ، تارٌخ :  -اول المنتزة 

-عصافرة بحرى -شارع ملن حنفى 333دمحم فٌصل دمحم عطا الزنانى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الفرع الرابع : الكائن  -  1325

 6412برلم       23133111رٌة ، تارٌخ : محافظة االسكند -اول المنتزة 

-عصافرة بحرى -شارع ملن حنفى 333مى فكرى اسماعٌل مصطفى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الفرع الرابع : الكائن  -  1326

 6412برلم       23133111محافظة االسكندرٌة ، تارٌخ :  -اول المنتزة 

-عصافرة بحرى -شارع ملن حنفى 333دٌر فرع  الفرع الرابع : الكائن مى فكرى اسماعٌل مصطفى  شركة مساهمة  م -  1321

 6412برلم       23133111محافظة االسكندرٌة ، تارٌخ :  -اول المنتزة 

 -ترام رمل اول -سابا باشا -شارع على فخرى 2بٌتر شرلاوى جاد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الفرع الخامس الكائن فى  -  1322

 ٌةومحافظة االسكندر

 6412برلم       23133111محافظة االسكندرٌة ، تارٌخ :  -العطارٌن  -شارع مسجد العطارٌن  111الفرع السادس الكائن فى 

 -ترام رمل اول -سابا باشا -شارع على فخرى 2بٌتر شرلاوى جاد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الفرع الخامس الكائن فى  -  1323

 محافظة االسكندرٌةو

 6412برلم       23133111محافظة االسكندرٌة ، تارٌخ :  -العطارٌن  -شارع مسجد العطارٌن  111ادس الكائن فى الفرع الس

-سابا باشا -شارع على فخرى 2سامح جابر عبد العزٌز منشاوى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الفرع الخامس الكائن فى  -  1333

 محافظة االسكندرٌةو -ترام رمل اول 

 6412برلم       23133111محافظة االسكندرٌة ، تارٌخ :  -العطارٌن  -شارع مسجد العطارٌن  111دس الكائن فى الفرع السا

-سابا باشا -شارع على فخرى 2سامح جابر عبد العزٌز منشاوى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الفرع الخامس الكائن فى  -  1331

 محافظة االسكندرٌةو -ترام رمل اول 

 6412برلم       23133111محافظة االسكندرٌة ، تارٌخ :  -العطارٌن  -شارع مسجد العطارٌن  111س الكائن فى الفرع الساد
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ترام -سابا باشا -شارع على فخرى 2دمحم فٌصل دمحم عطا الزنانى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الفرع الخامس الكائن فى  -  1332

 محافظة االسكندرٌةو -رمل اول 

 6412برلم       23133111محافظة االسكندرٌة ، تارٌخ :  -العطارٌن  -شارع مسجد العطارٌن  111الكائن فى الفرع السادس 

ترام -سابا باشا -شارع على فخرى 2دمحم فٌصل دمحم عطا الزنانى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الفرع الخامس الكائن فى  -  1333

 محافظة االسكندرٌةو -رمل اول 

 6412برلم       23133111محافظة االسكندرٌة ، تارٌخ :  -العطارٌن  -شارع مسجد العطارٌن  111كائن فى الفرع السادس ال

ترام -سابا باشا -شارع على فخرى 2مى فكرى اسماعٌل مصطفى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الفرع الخامس الكائن فى  -  1334

 محافظة االسكندرٌةو -رمل اول 

 6412برلم       23133111محافظة االسكندرٌة ، تارٌخ :  -العطارٌن  -شارع مسجد العطارٌن  111 الفرع السادس الكائن فى

ترام -سابا باشا -شارع على فخرى 2مى فكرى اسماعٌل مصطفى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الفرع الخامس الكائن فى  -  1335

 محافظة االسكندرٌةو -رمل اول 

 6412برلم       23133111محافظة االسكندرٌة ، تارٌخ :  -العطارٌن  -رع مسجد العطارٌن شا 111الفرع السادس الكائن فى 

 دمحم حسن دمحم الهجام  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تجدٌد وتشكٌل مجلس االدارة وتحدٌد االختصاصات -  1336

ن دمحم الهجام ٌكون حك التولٌع عن الشركة امام البنون تكون اختصاصات االدارة والتولٌع لرئٌس مجلس االدارة السٌد/ دمحم حس

والؽٌر كما له حك التولٌع على عمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة ولٌض الثمن واٌضا التولٌع على عمود الرهن وااللتراض والتسهٌالت 

لشركة والمسئولٌة امام جمٌع وخالفه وله حك التصرؾ فى أصول الشركة بالبٌع والشراء والرهن طبما لما ٌراه فى مصلحة ا

    23133111المصالح الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة لتحمٌك اؼراض الشركة وذلن مع العرض للجمعٌة العامة للتصدٌك . ، تارٌخ : 

 144312برلم   

 صاصاتخالد حسن دمحم الهجام  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تجدٌد وتشكٌل مجلس االدارة وتحدٌد االخت -  1331

تكون اختصاصات االدارة والتولٌع لرئٌس مجلس االدارة السٌد/ دمحم حسن دمحم الهجام ٌكون حك التولٌع عن الشركة امام البنون 

والؽٌر كما له حك التولٌع على عمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة ولٌض الثمن واٌضا التولٌع على عمود الرهن وااللتراض والتسهٌالت 

ك التصرؾ فى أصول الشركة بالبٌع والشراء والرهن طبما لما ٌراه فى مصلحة الشركة والمسئولٌة امام جمٌع وخالفه وله ح

    23133111المصالح الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة لتحمٌك اؼراض الشركة وذلن مع العرض للجمعٌة العامة للتصدٌك . ، تارٌخ : 

 144312برلم   

ة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تجدٌد وتشكٌل مجلس االدارة وتحدٌد سوسن محمود شولى ؼرٌب  شرك -  1332

 االختصاصات

تكون اختصاصات االدارة والتولٌع لرئٌس مجلس االدارة السٌد/ دمحم حسن دمحم الهجام ٌكون حك التولٌع عن الشركة امام البنون 

ض الثمن واٌضا التولٌع على عمود الرهن وااللتراض والتسهٌالت والؽٌر كما له حك التولٌع على عمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة ولٌ

وخالفه وله حك التصرؾ فى أصول الشركة بالبٌع والشراء والرهن طبما لما ٌراه فى مصلحة الشركة والمسئولٌة امام جمٌع 

    23133111، تارٌخ :  المصالح الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة لتحمٌك اؼراض الشركة وذلن مع العرض للجمعٌة العامة للتصدٌك .

 144312برلم   

 طارق دمحم عبدالمنعم دمحم -  1333

رئٌس مجلس  -الشناوي  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وٌملن األستاذ / طارق دمحم عبد المنعم دمحم الشناوى  

اًعا وله منفرد لبض ودفع كافة المبالػ وفتح الحسابات اإلدارة والعضو المنتدب حك فتح الحسابات البنكٌة لدى جمٌع البنون سحبًا وإٌد

الجارٌة والتولٌع وتحوٌل السندات والكمبٌاالت والشٌكات وله الحك فً تمثٌل الشركة فً عاللاتها أمام المضاء ومع الؽٌر وله فً 

معامالت والتصرفات الداخلة ضمن هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها وله الحك فً إجراء كافة العمود وال

 12232برلم       23133111ؼرضها وعلى األخص تعٌٌن وولؾ ، تارٌخ : 
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 طارق دمحم عبدالمنعم دمحم -  1433

الشناوي  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم  

 فً تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة بما فً ذلن الهٌئة العامة لالستثمار والمناطكومكافآتهم وله )منفردا( الحك 

الحرة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارن وكافة الهٌئات  

)منفردا( على كافة المستندات والعمود والتصرفات التى تخص والمصالح الحكومٌة والوزارات والتولٌع أمام الشهر العمارى 

 12232برلم       23133111الشركة، وٌجوز له )منفردا( تفوٌض أو توكٌل أى من الؽٌر فً بعض ، تارٌخ : 

 طارق دمحم عبدالمنعم دمحم -  1431

ختصاصات، كما ٌجوز لمجلس اإلدارة الشناوي  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  أو كل هذه السلطات واال 

توسعة هذه االختصاصات أو الحد منها حسبما ٌرى ذلن مالئًما ومحممًا لمصلحة الشركة، وله أًٌضا )منفردا( اوسع السلطات فً 

امة التولٌع عن الشركة وتمثٌلها امام كافة الهٌئات المالٌة والبنون.)على الشرة الحصول على موافمة مسبمة من الجمعٌة الع

 12232برلم       23133111لالختصاص ( ، تارٌخ : 

    23133111ممدوح احمد رفاعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1432

 114452برلم   

    23133111تارٌخ : ممدوح احمد رفاعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ،  -  1433

 114452برلم   

    23133111دمحم لتحى السباعى منصور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1434

 114452برلم   

    23133111رٌخ : دمحم لتحى السباعى منصور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تا -  1435

 114452برلم   

    23133111دمحم مصطفى الزعبالوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1436

 114452برلم   

    23133111دمحم مصطفى الزعبالوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1431

 114452برلم   

    23133111أشرؾ أحمد دمحم السمالٌحى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1432

 114452برلم   

    23133111أشرؾ أحمد دمحم السمالٌحى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1433

 114452برلم   

    23133111فاروق عبد البالى العمدة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1413

 114452برلم   

    23133111فاروق عبد البالى العمدة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1411

 114452برلم   

    23133111محرم السباعى هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1412

 114452برلم   

    23133111محرم السباعى هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1413

 114452 برلم  



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 232 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    23133111جالل ابراهٌم محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1414

 114452برلم   

    23133111جالل ابراهٌم محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1415

 114452برلم   

    23133111دمحم هشام عباس زعزوع  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1416

 114452برلم   

    23133111دمحم هشام عباس زعزوع  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1411

 114452برلم   

الحمٌد دمحم دمحم أبو موسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ : عبد  -  1412

 114452برلم       23133111

عبد الحمٌد دمحم دمحم أبو موسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1413

 114452برلم       23133111

    23133111مجدى احممد ابو العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1423

 114452برلم   

    23133111مجدى احممد ابو العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1421

 114452برلم   

    23133111د العال على عبد العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ : عب -  1422

 114452برلم   

    23133111عبد العال على عبد العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1423

 114452برلم   

برلم       23133111المادر دمحم فرٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ : عبد  -  1424

114452 

برلم       23133111عبد المادر دمحم فرٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1425

114452 

    23133111ى الشافعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ : حسن دمحم فهم -  1426

 114452برلم   

    23133111حسن دمحم فهمى الشافعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1421

 114452برلم   

برلم       23133111شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ : سمٌر سلٌمان ناصر   -  1422

114452 

برلم       23133111سمٌر سلٌمان ناصر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1423

114452 

    23133111عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ : مصطفى فتحى البرادعى  شركة مساهمة   -  1433

 114452برلم   

    23133111مصطفى فتحى البرادعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1431

 114452برلم   



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 233 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    23133111ة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ : ممدوح احمد رفاعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادار -  1432

 114452برلم   

    23133111ممدوح احمد رفاعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1433

 114452برلم   

    23133111عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ : دمحم لتحى السباعى منصور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال  -  1434

 114452برلم   

    23133111دمحم لتحى السباعى منصور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1435

 114452برلم   

    23133111ن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ : دمحم مصطفى الزعبالوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بن -  1436

 114452برلم   

    23133111دمحم مصطفى الزعبالوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1431

 114452برلم   

    23133111تعمٌر لالسكان ، تارٌخ : أشرؾ أحمد دمحم السمالٌحى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن ال -  1432

 114452برلم   

    23133111أشرؾ أحمد دمحم السمالٌحى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1433

 114452برلم   

    23133111عمٌر لالسكان ، تارٌخ : فاروق عبد البالى العمدة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن الت -  1443

 114452برلم   

    23133111فاروق عبد البالى العمدة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1441

 114452برلم   

    23133111سكان ، تارٌخ : محرم السباعى هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لال -  1442

 114452برلم   

    23133111محرم السباعى هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1443

 114452برلم   

    23133111: جالل ابراهٌم محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ  -  1444

 114452برلم   

    23133111جالل ابراهٌم محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1445

 114452برلم   

    23133111دمحم هشام عباس زعزوع  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1446

 114452برلم   

    23133111دمحم هشام عباس زعزوع  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1441

 114452برلم   

عبد الحمٌد دمحم دمحم أبو موسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1442

 114452برلم       23133111

عبد الحمٌد دمحم دمحم أبو موسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1443

 114452برلم       23133111



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 333 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    23133111مجدى احممد ابو العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1453

 114452برلم   

    23133111مجدى احممد ابو العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1451

 114452برلم   

    23133111عبد العال على عبد العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1452

 114452برلم   

    23133111عبد العال على عبد العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1453

 114452برلم   

   برلم    23133111عبد المادر دمحم فرٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1454

114452 

برلم       23133111عبد المادر دمحم فرٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1455

114452 

    23133111حسن دمحم فهمى الشافعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1456

 114452برلم   

    23133111حسن دمحم فهمى الشافعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1451

 114452برلم   

برلم       23133111سمٌر سلٌمان ناصر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1452

114452 

برلم       23133111سمٌر سلٌمان ناصر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1453

114452 

    23133111مصطفى فتحى البرادعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1463

 114452برلم   

    23133111برادعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ : مصطفى فتحى ال -  1461

 114452برلم   

    23133111ممدوح احمد رفاعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1462

 114452برلم   

    23133111همة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ : ممدوح احمد رفاعى  شركة مسا -  1463

 114452برلم   

    23133111دمحم لتحى السباعى منصور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1464

 114452برلم   

    23133111ة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ : دمحم لتحى السباعى منصور  شركة مساهم -  1465

 114452برلم   

    23133111دمحم مصطفى الزعبالوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1466

 114452برلم   

    23133111جلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ : دمحم مصطفى الزعبالوى  شركة مساهمة  عضو م -  1461

 114452برلم   



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 331 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    23133111أشرؾ أحمد دمحم السمالٌحى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1462

 114452برلم   

    23133111جلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ : أشرؾ أحمد دمحم السمالٌحى  شركة مساهمة  عضو م -  1463

 114452برلم   

    23133111فاروق عبد البالى العمدة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1413

 114452برلم   

    23133111س ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ : فاروق عبد البالى العمدة  شركة مساهمة  عضو مجل -  1411

 114452برلم   

    23133111محرم السباعى هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1412

 114452برلم   

    23133111عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  محرم السباعى هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال -  1413

 114452برلم   

    23133111جالل ابراهٌم محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1414

 114452برلم   

    23133111مٌر لالسكان ، تارٌخ : جالل ابراهٌم محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التع -  1415

 114452برلم   

    23133111دمحم هشام عباس زعزوع  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1416

 114452برلم   

    23133111كان ، تارٌخ : دمحم هشام عباس زعزوع  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالس -  1411

 114452برلم   

عبد الحمٌد دمحم دمحم أبو موسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1412

 114452برلم       23133111

تعمٌر لالسكان ، تارٌخ : عبد الحمٌد دمحم دمحم أبو موسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن ال -  1413

 114452برلم       23133111

    23133111مجدى احممد ابو العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1423

 114452برلم   

    23133111سكان ، تارٌخ : مجدى احممد ابو العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لال -  1421

 114452برلم   

    23133111عبد العال على عبد العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1422

 114452برلم   

    23133111كان ، تارٌخ : عبد العال على عبد العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالس -  1423

 114452برلم   

برلم       23133111عبد المادر دمحم فرٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1424

114452 

برلم       23133111رٌخ : عبد المادر دمحم فرٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تا -  1425

114452 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 332 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    23133111حسن دمحم فهمى الشافعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1426

 114452برلم   

    23133111حسن دمحم فهمى الشافعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1421

 114452برلم   

برلم       23133111سمٌر سلٌمان ناصر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1422

114452 

   برلم    23133111سمٌر سلٌمان ناصر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن التعمٌر لالسكان ، تارٌخ :  -  1423
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 114452برلم       23133111

مصطفى فتحى البرادعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1643

 114452برلم       23133111

مصطفى فتحى البرادعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1641

 114452برلم       23133111

، تارٌخ :  ممدوح احمد رفاعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى -  1642

 114452برلم       23133111

ممدوح احمد رفاعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1643

 114452برلم       23133111

ا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ : دمحم لتحى السباعى منصور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌن -  1644

 114452برلم       23133111

دمحم لتحى السباعى منصور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1645

 114452برلم       23133111

ال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ : دمحم مصطفى الزعبالوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممث -  1646

 114452برلم       23133111

دمحم مصطفى الزعبالوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1641

 114452برلم       23133111
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ة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ : أشرؾ أحمد دمحم السمالٌحى  شركة مساهم -  1642

 114452برلم       23133111

أشرؾ أحمد دمحم السمالٌحى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1643

 114452برلم       23133111

البالى العمدة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ : فاروق عبد  -  1653

 114452برلم       23133111

فاروق عبد البالى العمدة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1651

 114452برلم       23133111

محرم السباعى هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1652

 114452برلم       23133111

محرم السباعى هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1653

 114452برلم       23133111

جالل ابراهٌم محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1654

 114452برلم       23133111

رٌخ : جالل ابراهٌم محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تا -  1655

 114452برلم       23133111

دمحم هشام عباس زعزوع  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1656

 114452برلم       23133111

علمٌن السٌاحى ، تارٌخ : دمحم هشام عباس زعزوع  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا ال -  1651

 114452برلم       23133111

عبد الحمٌد دمحم دمحم أبو موسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ،  -  1652

 114452برلم       23133111تارٌخ : 

ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ،  عبد الحمٌد دمحم دمحم أبو موسى  شركة مساهمة  عضو مجلس -  1653

 114452برلم       23133111تارٌخ : 

مجدى احممد ابو العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1663

 114452برلم       23133111

ة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ : مجدى احممد ابو العال  شرك -  1661

 114452برلم       23133111

عبد العال على عبد العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1662

 114452برلم       23133111

العال على عبد العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ : عبد  -  1663

 114452برلم       23133111

عبد المادر دمحم فرٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1664

 114452  برلم     23133111

عبد المادر دمحم فرٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1665

 114452برلم       23133111
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: حسن دمحم فهمى الشافعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ  -  1666

 114452برلم       23133111

حسن دمحم فهمى الشافعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1661

 114452برلم       23133111

لسٌاحى ، تارٌخ : سمٌر سلٌمان ناصر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن ا -  1662

 114452برلم       23133111

سمٌر سلٌمان ناصر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1663

 114452برلم       23133111

ٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ : مصطفى فتحى البرادعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مار -  1613

 114452برلم       23133111

مصطفى فتحى البرادعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1611

 114452برلم       23133111

مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ : ممدوح احمد رفاعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن  -  1612

 114452برلم       23133111

ممدوح احمد رفاعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1613

 114452برلم       23133111

ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  دمحم لتحى السباعى منصور  شركة مساهمة  عضو مجلس -  1614

 114452برلم       23133111

دمحم لتحى السباعى منصور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1615

 114452برلم       23133111

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ : دمحم مصطفى الزعبالوى   -  1616

 114452برلم       23133111

دمحم مصطفى الزعبالوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1611

 114452برلم       23133111

أحمد دمحم السمالٌحى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  أشرؾ -  1612

 114452برلم       23133111

أشرؾ أحمد دمحم السمالٌحى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1613

 114452برلم       23133111

فاروق عبد البالى العمدة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1623

 114452برلم       23133111

ى ، تارٌخ : فاروق عبد البالى العمدة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاح -  1621

 114452برلم       23133111

محرم السباعى هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1622

 114452برلم       23133111

علمٌن السٌاحى ، تارٌخ : محرم السباعى هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا ال -  1623

 114452برلم       23133111
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جالل ابراهٌم محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1624

 114452برلم       23133111

مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ : جالل ابراهٌم محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن  -  1625

 114452برلم       23133111

دمحم هشام عباس زعزوع  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1626

 114452برلم       23133111

رة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ : دمحم هشام عباس زعزوع  شركة مساهمة  عضو مجلس ادا -  1621

 114452برلم       23133111

عبد الحمٌد دمحم دمحم أبو موسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ،  -  1622

 114452برلم       23133111تارٌخ : 

أبو موسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ،  عبد الحمٌد دمحم دمحم -  1623

 114452برلم       23133111تارٌخ : 

مجدى احممد ابو العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1633

 114452برلم       23133111

مجدى احممد ابو العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1631

 114452برلم       23133111

عبد العال على عبد العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1632

 114452برلم       23133111

عبد العال على عبد العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1633

 114452برلم       23133111

ٌاحى ، تارٌخ : عبد المادر دمحم فرٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن الس -  1634

 114452برلم       23133111

عبد المادر دمحم فرٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1635

 114452برلم       23133111

مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  حسن دمحم فهمى الشافعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز -  1636

 114452برلم       23133111

حسن دمحم فهمى الشافعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1631

 114452برلم       23133111

ال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ : سمٌر سلٌمان ناصر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممث -  1632

 114452برلم       23133111

سمٌر سلٌمان ناصر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1633

 114452برلم       23133111

لس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ : مصطفى فتحى البرادعى  شركة مساهمة  عضو مج -  1133

 114452برلم       23133111

مصطفى فتحى البرادعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1131

 114452برلم       23133111
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ساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ : ممدوح احمد رفاعى  شركة م -  1132

 114452برلم       23133111

ممدوح احمد رفاعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1133

 114452برلم       23133111

اعى منصور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ : دمحم لتحى السب -  1134

 114452برلم       23133111

دمحم لتحى السباعى منصور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1135

 114452برلم       23133111

دمحم مصطفى الزعبالوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1136

 114452برلم       23133111

دمحم مصطفى الزعبالوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1131

 114452برلم       23133111

أشرؾ أحمد دمحم السمالٌحى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1132

 114452برلم       23133111

ن السٌاحى ، تارٌخ : أشرؾ أحمد دمحم السمالٌحى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌ -  1133

 114452برلم       23133111

فاروق عبد البالى العمدة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1113

 114452برلم       23133111

مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  فاروق عبد البالى العمدة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن -  1111

 114452برلم       23133111

محرم السباعى هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1112

 114452برلم       23133111

رة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ : محرم السباعى هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادا -  1113

 114452برلم       23133111

جالل ابراهٌم محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحى ، تارٌخ :  -  1114

 114452برلم       23133111
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 114452برلم       23133111
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 114452برلم       23133111
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 313 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    23133111ممدوح احمد رفاعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌا الشمالٌة ، تارٌخ :  -  1132

 114452برلم   

    23133111فاعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌا الشمالٌة ، تارٌخ : ممدوح احمد ر -  1133

 114452برلم   

دمحم لتحى السباعى منصور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌا الشمالٌة ، تارٌخ :  -  1134

 114452برلم       23133111

السباعى منصور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌا الشمالٌة ، تارٌخ :  دمحم لتحى -  1135

 114452برلم       23133111

دمحم مصطفى الزعبالوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌا الشمالٌة ، تارٌخ :  -  1136

 114452برلم       23133111

 مصطفى الزعبالوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌا الشمالٌة ، تارٌخ : دمحم -  1131

 114452برلم       23133111

أشرؾ أحمد دمحم السمالٌحى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌا الشمالٌة ، تارٌخ :  -  1132

 114452برلم       23133111

أشرؾ أحمد دمحم السمالٌحى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌا الشمالٌة ، تارٌخ :  -  1133

 114452برلم       23133111

فاروق عبد البالى العمدة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌا الشمالٌة ، تارٌخ :  -  1233

 114452  برلم     23133111

فاروق عبد البالى العمدة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌا الشمالٌة ، تارٌخ :  -  1231

 114452برلم       23133111

    23133111محرم السباعى هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌا الشمالٌة ، تارٌخ :  -  1232

 114452رلم   ب

    23133111محرم السباعى هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌا الشمالٌة ، تارٌخ :  -  1233

 114452برلم   

    23133111جالل ابراهٌم محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌا الشمالٌة ، تارٌخ :  -  1234

 114452لم   بر

    23133111جالل ابراهٌم محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌا الشمالٌة ، تارٌخ :  -  1235

 114452برلم   

دمحم هشام عباس زعزوع  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌا الشمالٌة ، تارٌخ :  -  1236

 114452برلم       23133111

دمحم هشام عباس زعزوع  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌا الشمالٌة ، تارٌخ :  -  1231

 114452برلم       23133111

 عبد الحمٌد دمحم دمحم أبو موسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌا الشمالٌة ، تارٌخ : -  1232

 114452برلم       23133111

عبد الحمٌد دمحم دمحم أبو موسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌا الشمالٌة ، تارٌخ :  -  1233

 114452برلم       23133111
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 323 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    23133111لٌة ، تارٌخ : مجدى احممد ابو العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌا الشما -  1213

 114452برلم   

    23133111مجدى احممد ابو العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌا الشمالٌة ، تارٌخ :  -  1211

 114452برلم   

ا الشمالٌة ، تارٌخ : عبد العال على عبد العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌ -  1212

 114452برلم       23133111

عبد العال على عبد العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌا الشمالٌة ، تارٌخ :  -  1213

 114452برلم       23133111

    23133111ة مرالٌا الشمالٌة ، تارٌخ : عبد المادر دمحم فرٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌ -  1214

 114452برلم   

    23133111عبد المادر دمحم فرٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌا الشمالٌة ، تارٌخ :  -  1215

 114452برلم   

ن لرٌة مرالٌا الشمالٌة ، تارٌخ : حسن دمحم فهمى الشافعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مال -  1216

 114452برلم       23133111

حسن دمحم فهمى الشافعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌا الشمالٌة ، تارٌخ :  -  1211

 114452برلم       23133111

    23133111ن لرٌة مرالٌا الشمالٌة ، تارٌخ : سمٌر سلٌمان ناصر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مال -  1212

 114452برلم   

    23133111سمٌر سلٌمان ناصر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌا الشمالٌة ، تارٌخ :  -  1213

 114452برلم   

ن لرٌة مرالٌا الشمالٌة ، تارٌخ : مصطفى فتحى البرادعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مال -  1223

 114452برلم       23133111

مصطفى فتحى البرادعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌا الشمالٌة ، تارٌخ :  -  1221

 114452برلم       23133111

    23133111لرٌة مرالٌه الجنوبٌة ، تارٌخ :  ممدوح احمد رفاعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن -  1222

 114452برلم   

    23133111ممدوح احمد رفاعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌه الجنوبٌة ، تارٌخ :  -  1223

 114452برلم   

الن لرٌة مرالٌه الجنوبٌة ، تارٌخ : دمحم لتحى السباعى منصور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن م -  1224

 114452برلم       23133111

دمحم لتحى السباعى منصور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌه الجنوبٌة ، تارٌخ :  -  1225

 114452برلم       23133111

ال عن مالن لرٌة مرالٌه الجنوبٌة ، تارٌخ : دمحم مصطفى الزعبالوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممث -  1226

 114452برلم       23133111

دمحم مصطفى الزعبالوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌه الجنوبٌة ، تارٌخ :  -  1221

 114452برلم       23133111
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 321 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌه الجنوبٌة ، تارٌخ : أشرؾ أحمد دمحم السمالٌحى  شركة مساهمة  عضو مجلس اد -  1222

 114452برلم       23133111

أشرؾ أحمد دمحم السمالٌحى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌه الجنوبٌة ، تارٌخ :  -  1223

 114452برلم       23133111

عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌه الجنوبٌة ، تارٌخ : فاروق عبد البالى العمدة  شركة مساهمة   -  1233

 114452برلم       23133111

فاروق عبد البالى العمدة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌه الجنوبٌة ، تارٌخ :  -  1231

 114452برلم       23133111

    23133111مة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌه الجنوبٌة ، تارٌخ : محرم السباعى هالل  شركة مساه -  1232

 114452برلم   

    23133111محرم السباعى هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌه الجنوبٌة ، تارٌخ :  -  1233

 114452برلم   

    23133111ة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌه الجنوبٌة ، تارٌخ : جالل ابراهٌم محمود  شركة مساهم -  1234

 114452برلم   

    23133111جالل ابراهٌم محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌه الجنوبٌة ، تارٌخ :  -  1235

 114452برلم   

همة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌه الجنوبٌة ، تارٌخ : دمحم هشام عباس زعزوع  شركة مسا -  1236

 114452برلم       23133111

دمحم هشام عباس زعزوع  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌه الجنوبٌة ، تارٌخ :  -  1231

 114452برلم       23133111

وسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌه الجنوبٌة ، تارٌخ : عبد الحمٌد دمحم دمحم أبو م -  1232

 114452برلم       23133111

عبد الحمٌد دمحم دمحم أبو موسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌه الجنوبٌة ، تارٌخ :  -  1233

 114452برلم       23133111

احممد ابو العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌه الجنوبٌة ، تارٌخ :  مجدى -  1243

 114452برلم       23133111

مجدى احممد ابو العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌه الجنوبٌة ، تارٌخ :  -  1241

 114452برلم       23133111

عبد العال على عبد العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌه الجنوبٌة ، تارٌخ :  -  1242

 114452برلم       23133111

عبد العال على عبد العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌه الجنوبٌة ، تارٌخ :  -  1243

 114452برلم       23133111

    23133111عبد المادر دمحم فرٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌه الجنوبٌة ، تارٌخ :  -  1244

 114452برلم   

    23133111عبد المادر دمحم فرٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌه الجنوبٌة ، تارٌخ :  -  1245

 114452برلم   
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حسن دمحم فهمى الشافعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌه الجنوبٌة ، تارٌخ :  -  1246

 114452برلم       23133111

حسن دمحم فهمى الشافعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌه الجنوبٌة ، تارٌخ :  -  1241

 114452لم   بر    23133111

    23133111سمٌر سلٌمان ناصر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌه الجنوبٌة ، تارٌخ :  -  1242

 114452برلم   

    23133111سمٌر سلٌمان ناصر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌه الجنوبٌة ، تارٌخ :  -  1243

 114452 برلم  

مصطفى فتحى البرادعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌه الجنوبٌة ، تارٌخ :  -  1253

 114452برلم       23133111

مصطفى فتحى البرادعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مالن لرٌة مرالٌه الجنوبٌة ، تارٌخ :  -  1251

 114452   برلم    23133111

على سعد عبد الحمٌد المشتولى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تفوٌض ومنح السٌد رئٌس مجلس  -  1252

االدارة منفردا  حك التولٌع نٌابة عن الشركة وتمثٌلها أمام الؽٌر وجمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتولٌع على كافة العمود 

الشركة و حك التولٌع أمام البنون وفتح الحسابات باسم الشركة والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وحك وااللتزامات باسم 

الرهن وااللتراض واستالم كشوؾ الحساب وكافة المعامالت المالٌة مع البنون وشراء كافة االموال المنمولة والعمارٌة والسٌارات 

 3124برلم       23133111اق امام شركة مصر المماصة ، تارٌخ : باسم الشركة والتولٌع وتسلٌم وتسلم االور

على سعد عبد الحمٌد المشتولى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  والبورصة وشركات السمسرة وله  -  1253

 3124برلم       23133111منفردا الحك فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

حاتم محمود حسن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن هٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة ، تارٌخ :  -  1254

 114452برلم       23133111

حاتم محمود حسن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن هٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة ، تارٌخ :  -  1255

 114452رلم   ب    23133111

ابراهٌم صبرى عبد الحمٌد .  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثل عن هٌئة المجتمعات العمرانٌة  -  1256

 114452برلم       23133111الجدٌدة ، تارٌخ : 

لمجتمعات العمرانٌة ابراهٌم صبرى عبد الحمٌد .  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثل عن هٌئة ا -  1251

 114452برلم       23133111الجدٌدة ، تارٌخ : 

برلم       23133111حاتم محمود حسن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن مركز مارٌنا ، تارٌخ :  -  1252

114452 

برلم       23133111حاتم محمود حسن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن مركز مارٌنا ، تارٌخ :  -  1253

114452 

ابراهٌم صبرى عبد الحمٌد .  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  عن مركز مارٌنا ، تارٌخ :  -  1263

 114452برلم       23133111

ابراهٌم صبرى عبد الحمٌد .  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  عن مركز مارٌنا ، تارٌخ :  -  1261

 114452برلم       23133111

 6133برلم       23133112مٌنا مجدي سالمة سركٌس  شركة مساهمة  مدٌر فرع  استماله ، تارٌخ :  -  1262
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 323 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 6133برلم       23133112احمد سلٌمان عبد المعطً سلٌمان  شركة مساهمة  مدٌر فرع  استماله ، تارٌخ :  -  1263

 4أكتوبر الكائن فى :  المصنع النمطى رلم  6كة مساهمة  مدٌر فرع  الشركة بمدٌنة مٌنا مجدي سالمة سركٌس  شر -  1264

( فً منطمة 1بمنطمة المطورٌن بوالرس بمطعة األرض رلـــم ) 2م 2325( بمساحة 34والكائن بالمطعــة رلم ) 2م5135بمساحة 

 الجٌزة .  -التوسعات الشمالٌة وامتدادها بمدٌنة السادس من أكتوبر 

 نحه الصالحٌات االتٌة : مع م

حك تمثٌل الشركة والتعامل باسمها وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع  -1

 األعمال العام والمطاع الخاص 

 6133برلم       23133112التولٌع على عمود التورٌدات والتعامالت الخاصة بنشاط ، تارٌخ :  -2

أكتوبر الكائن فى :  المصنع النمطى رلم  6احمد سلٌمان عبد المعطً سلٌمان  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الشركة بمدٌنة  -  1265

( فً 1بمنطمة المطورٌن بوالرس بمطعة األرض رلـــم ) 2م 2325( بمساحة 34والكائن بالمطعــة رلم ) 2م5135بمساحة  4

 الجٌزة .  -السادس من أكتوبر  منطمة التوسعات الشمالٌة وامتدادها بمدٌنة

 مع منحه الصالحٌات االتٌة : 

حك تمثٌل الشركة والتعامل باسمها وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع  -1

 األعمال العام والمطاع الخاص 

 6133برلم       23133112:  التولٌع على عمود التورٌدات والتعامالت الخاصة بنشاط ، تارٌخ -2

ألؾ ٌورو أو ما ٌعادله بالجنٌه المصري   25مٌنا مجدي سالمة سركٌس  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الشركة بحد ألصى -  1266

 لكل تعالد لتنفٌذ اؼراض الشركة.  

 تؤجٌر االالت والمعدات و المخازن ووسائل النمل  -3

 .  التفاوض مع شركات أو مإسسات التؤمٌن -4

 التولٌع عن الشركة على عمود التؤمٌن الصحى.  -5

التعامل مع مصلحة الجمارن بكافة إدارتها فً استٌراد وتصدٌر معدات ومستلزمات انتاج الشركة وفً إنهاء اإلجراءات  -6

نها لحٌن ورود نتٌجة الجمركٌة لها والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة االجراءات الخاصة باالفراج الجمركى عن الشحنات وتخزٌ

 6133برلم       23133112، تارٌخ : 

ألؾ ٌورو أو ما ٌعادله بالجنٌه  25احمد سلٌمان عبد المعطً سلٌمان  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الشركة بحد ألصى -  1261

 المصري  لكل تعالد لتنفٌذ اؼراض الشركة.  

 تؤجٌر االالت والمعدات و المخازن ووسائل النمل  -3

 التفاوض مع شركات أو مإسسات التؤمٌن  . -4

 التولٌع عن الشركة على عمود التؤمٌن الصحى.  -5

التعامل مع مصلحة الجمارن بكافة إدارتها فً استٌراد وتصدٌر معدات ومستلزمات انتاج الشركة وفً إنهاء اإلجراءات  -6

ة باالفراج الجمركى عن الشحنات وتخزٌنها لحٌن ورود نتٌجة الجمركٌة لها والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة االجراءات الخاص

 6133برلم       23133112، تارٌخ : 

مٌنا مجدي سالمة سركٌس  شركة مساهمة  مدٌر فرع  العٌنات لالفراج عنها والتولٌع على طلب نمل وتخزٌن تحت  -  1262

الفراج النهائى عنها والتولٌع على االلرار الخاص بالسلع الواردة التحفظ الصحى / تحت التحفظ وتعهد بعدم تبدٌد الرسالة اال بعد ا

 لالستخدام الخاص 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 324 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

صادرة عن وزارة االلتصاد والتجارة الخارجٌة االدارة العامة لالستٌراد واعتماد تولٌعه فى هذا الخصوص والتولٌع على  -1

والتولٌع على نموذج الرار عن مستلزمات االنتاج أو  االلرارات والخطابات الموجهة الى مصلحة االمن العام الخاصة بالجمارن

 6133برلم       23133112مكوناته الواردة للمشروعات االنتاجٌة ، تارٌخ : 

احمد سلٌمان عبد المعطً سلٌمان  شركة مساهمة  مدٌر فرع  العٌنات لالفراج عنها والتولٌع على طلب نمل وتخزٌن  -  1263

حفظ وتعهد بعدم تبدٌد الرسالة اال بعد االفراج النهائى عنها والتولٌع على االلرار الخاص بالسلع تحت التحفظ الصحى / تحت الت

 الواردة لالستخدام الخاص 

صادرة عن وزارة االلتصاد والتجارة الخارجٌة االدارة العامة لالستٌراد واعتماد تولٌعه فى هذا الخصوص والتولٌع على  -1

الى مصلحة االمن العام الخاصة بالجمارن والتولٌع على نموذج الرار عن مستلزمات االنتاج أو  االلرارات والخطابات الموجهة

 6133برلم       23133112مكوناته الواردة للمشروعات االنتاجٌة ، تارٌخ : 

  مٌنا مجدي سالمة سركٌس  شركة مساهمة  مدٌر فرع  وااللرار بالعناصر المتعلمة لالؼراض الجمركٌة . -  1213

تمثٌل الشركة فى كافة االجراءات الخاصة بالسالمة والصحة المهنٌة والحفاظ على البٌئة والسٌاسات البٌئٌة والتعامل مع  -2

 كافة الجهات المعنٌة والمثول والتولٌع كمسئول امام التفتٌش 

ل التجاري كما هً دون تؽٌٌر . ، على أن تبمى صالحٌات المجلس األخرى رئٌساً وعضواً منتدباً وأعضاء والمإشر بها فً السج

 6133برلم       23133112تارٌخ : 

 احمد سلٌمان عبد المعطً سلٌمان  شركة مساهمة  مدٌر فرع  وااللرار بالعناصر المتعلمة لالؼراض الجمركٌة .  -  1211

والسٌاسات البٌئٌة والتعامل مع تمثٌل الشركة فى كافة االجراءات الخاصة بالسالمة والصحة المهنٌة والحفاظ على البٌئة  -2

 كافة الجهات المعنٌة والمثول والتولٌع كمسئول امام التفتٌش 

على أن تبمى صالحٌات المجلس األخرى رئٌساً وعضواً منتدباً وأعضاء والمإشر بها فً السجل التجاري كما هً دون تؽٌٌر . ، 

 6133برلم       23133112تارٌخ : 

الموافمه باإلجماع على -بر حجاج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة أمٌر إبراهٌم جا -  1212

تفوٌض كال من السٌد / أبراهٌم عبد اللطٌؾ مهران مرزوق رئٌس مجلس اإلدارة و السٌد /  جابر ابراهٌم جابر حجاج نائب رئٌس 

) مجتمعٌن أو منفردٌن ( حك التولٌع فى هذا الصدد أوسع السلطات  مجلس اإلدارة فى تمثٌل الشركة  فى عاللتها مع الؽٌر و لهما

إلدارة  الشركة و التعامل بؤسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون و أجراء كافة العمود و المعامالت الداخلة 

 12235لم   بر    23133112ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن و ولؾ و عزل وكالء ، تارٌخ : 

الموافمه باإلجماع على -إسماعٌل إبراهٌم جابر حجاج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  1213

تفوٌض كال من السٌد / أبراهٌم عبد اللطٌؾ مهران مرزوق رئٌس مجلس اإلدارة و السٌد /  جابر ابراهٌم جابر حجاج نائب رئٌس 

ٌل الشركة  فى عاللتها مع الؽٌر و لهما ) مجتمعٌن أو منفردٌن ( حك التولٌع فى هذا الصدد أوسع السلطات مجلس اإلدارة فى تمث

إلدارة  الشركة و التعامل بؤسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون و أجراء كافة العمود و المعامالت الداخلة 

 12235برلم       23133112و عزل وكالء ، تارٌخ :  ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن و ولؾ

الموافمه باإلجماع -إبراهٌم عبد اللطٌؾ مهران مرزوق  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  1214

هٌم جابر حجاج نائب على تفوٌض كال من السٌد / أبراهٌم عبد اللطٌؾ مهران مرزوق رئٌس مجلس اإلدارة و السٌد /  جابر ابرا

رئٌس مجلس اإلدارة فى تمثٌل الشركة  فى عاللتها مع الؽٌر و لهما ) مجتمعٌن أو منفردٌن ( حك التولٌع فى هذا الصدد أوسع 

السلطات إلدارة  الشركة و التعامل بؤسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون و أجراء كافة العمود و المعامالت 

 12235برلم       23133112داخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن و ولؾ و عزل وكالء ، تارٌخ : ال

الموافمه -عبد الواحد عبد العاطً عبد الواحد محروس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  1215

مهران مرزوق رئٌس مجلس اإلدارة و السٌد /  جابر ابراهٌم جابر باإلجماع على تفوٌض كال من السٌد / أبراهٌم عبد اللطٌؾ 

حجاج نائب رئٌس مجلس اإلدارة فى تمثٌل الشركة  فى عاللتها مع الؽٌر و لهما ) مجتمعٌن أو منفردٌن ( حك التولٌع فى هذا 

شركة أو المانون و أجراء كافة العمود و الصدد أوسع السلطات إلدارة  الشركة و التعامل بؤسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد ال

 12235برلم       23133112المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن و ولؾ و عزل وكالء ، تارٌخ : 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 325 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الموافمه باإلجماع على -جابر إبراهٌم جابر حجاج  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  1216

تفوٌض كال من السٌد / أبراهٌم عبد اللطٌؾ مهران مرزوق رئٌس مجلس اإلدارة و السٌد /  جابر ابراهٌم جابر حجاج نائب رئٌس 

مجلس اإلدارة فى تمثٌل الشركة  فى عاللتها مع الؽٌر و لهما ) مجتمعٌن أو منفردٌن ( حك التولٌع فى هذا الصدد أوسع السلطات 

بؤسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون و أجراء كافة العمود و المعامالت الداخلة إلدارة  الشركة و التعامل 

 12235برلم       23133112ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن و ولؾ و عزل وكالء ، تارٌخ : 

ة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم و مكافؤتهم أمٌر إبراهٌم جابر حجاج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومستخدمى الشرك -  1211

ولبض ودفع المبالػ وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة التجارٌة وأبرام جمٌع العمود و المشارطات والصفمات التى تتعلك 

فتح األعتمادات  بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ولهما شراء جمٌع المواد والمهمات و البضائع والمنموالت وأأللتراض بطرٌك

كما لهما الحك فى التولٌع على عمود التعدٌل أمام مصلحة الشهر العماري و توكٌل و تفوٌض الؽٌر وأعطاء كافة الصالحٌات نٌابة 

 12235برلم       23133112عن الشركة فى كل أو بعض ما ذكر وكذلن لهما الحك فى ، تارٌخ : 

مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم و  إسماعٌل إبراهٌم جابر حجاج  شركة -  1212

مكافؤتهم ولبض ودفع المبالػ وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة التجارٌة وأبرام جمٌع العمود و المشارطات والصفمات التى 

ات و البضائع والمنموالت وأأللتراض بطرٌك فتح تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ولهما شراء جمٌع المواد والمهم

األعتمادات كما لهما الحك فى التولٌع على عمود التعدٌل أمام مصلحة الشهر العماري و توكٌل و تفوٌض الؽٌر وأعطاء كافة 

 12235برلم       23133112الصالحٌات نٌابة عن الشركة فى كل أو بعض ما ذكر وكذلن لهما الحك فى ، تارٌخ : 

إبراهٌم عبد اللطٌؾ مهران مرزوق  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم  -  1213

و مكافؤتهم ولبض ودفع المبالػ وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة التجارٌة وأبرام جمٌع العمود و المشارطات والصفمات 

النمد أو باألجل ولهما شراء جمٌع المواد والمهمات و البضائع والمنموالت وأأللتراض بطرٌك فتح التى تتعلك بمعامالت الشركة ب

األعتمادات كما لهما الحك فى التولٌع على عمود التعدٌل أمام مصلحة الشهر العماري و توكٌل و تفوٌض الؽٌر وأعطاء كافة 

 12235برلم       23133112ا الحك فى ، تارٌخ : الصالحٌات نٌابة عن الشركة فى كل أو بعض ما ذكر وكذلن لهم

عبد الواحد عبد العاطً عبد الواحد محروس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم  -  1223

ود و المشارطات وأجورهم و مكافؤتهم ولبض ودفع المبالػ وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة التجارٌة وأبرام جمٌع العم

والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ولهما شراء جمٌع المواد والمهمات و البضائع والمنموالت وأأللتراض 

بطرٌك فتح األعتمادات كما لهما الحك فى التولٌع على عمود التعدٌل أمام مصلحة الشهر العماري و توكٌل و تفوٌض الؽٌر وأعطاء 

 12235برلم       23133112الحٌات نٌابة عن الشركة فى كل أو بعض ما ذكر وكذلن لهما الحك فى ، تارٌخ : كافة الص

جابر إبراهٌم جابر حجاج  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم و  -  1221

السندات األذنٌة التجارٌة وأبرام جمٌع العمود و المشارطات والصفمات التى  مكافؤتهم ولبض ودفع المبالػ وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة

تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ولهما شراء جمٌع المواد والمهمات و البضائع والمنموالت وأأللتراض بطرٌك فتح 

ماري و توكٌل و تفوٌض الؽٌر وأعطاء كافة األعتمادات كما لهما الحك فى التولٌع على عمود التعدٌل أمام مصلحة الشهر الع

 12235برلم       23133112الصالحٌات نٌابة عن الشركة فى كل أو بعض ما ذكر وكذلن لهما الحك فى ، تارٌخ : 

أمٌر إبراهٌم جابر حجاج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  فتح الحسابات الجارٌة و  والتعامل مع جمٌع البنون  -  1222

والسحب و التولٌع على الشٌكات الصادرة من الشركة للؽٌر و أعتماد أذون الصرؾ والتعامل بإسم الشركة مع أدارة المرور  باألٌداع

التولٌع على الشٌكات و األفراج عن رأس المال كما لهما حك التولٌع بشؤن عمود األلتراض من البنون بضمان أصول الشركة 

مة العادٌة و لهما حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر)مجتمعٌن او منفردٌن ( ولرئٌس وعمود الرهن بعد موافمة الجمعٌة العا

 12235برلم       23133112مجلس األدارة منفردا حك تمثٌل الشركة أمام المضاء ) على الشركة ، تارٌخ : 

جارٌة و  والتعامل مع جمٌع البنون إسماعٌل إبراهٌم جابر حجاج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  فتح الحسابات ال -  1223

باألٌداع والسحب و التولٌع على الشٌكات الصادرة من الشركة للؽٌر و أعتماد أذون الصرؾ والتعامل بإسم الشركة مع أدارة المرور 

لشركة التولٌع على الشٌكات و األفراج عن رأس المال كما لهما حك التولٌع بشؤن عمود األلتراض من البنون بضمان أصول ا

وعمود الرهن بعد موافمة الجمعٌة العامة العادٌة و لهما حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر)مجتمعٌن او منفردٌن ( ولرئٌس 

 12235برلم       23133112مجلس األدارة منفردا حك تمثٌل الشركة أمام المضاء ) على الشركة ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  فتح الحسابات الجارٌة و  والتعامل مع جمٌع   إبراهٌم عبد اللطٌؾ مهران مرزوق -  1224

البنون باألٌداع والسحب و التولٌع على الشٌكات الصادرة من الشركة للؽٌر و أعتماد أذون الصرؾ والتعامل بإسم الشركة مع أدارة 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 326 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تولٌع بشؤن عمود األلتراض من البنون بضمان أصول المرور التولٌع على الشٌكات و األفراج عن رأس المال كما لهما حك ال

الشركة وعمود الرهن بعد موافمة الجمعٌة العامة العادٌة و لهما حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر)مجتمعٌن او منفردٌن ( 

 12235   برلم    23133112ولرئٌس مجلس األدارة منفردا حك تمثٌل الشركة أمام المضاء ) على الشركة ، تارٌخ : 

عبد الواحد عبد العاطً عبد الواحد محروس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  فتح الحسابات الجارٌة و  والتعامل مع  -  1225

جمٌع البنون باألٌداع والسحب و التولٌع على الشٌكات الصادرة من الشركة للؽٌر و أعتماد أذون الصرؾ والتعامل بإسم الشركة مع 

ولٌع على الشٌكات و األفراج عن رأس المال كما لهما حك التولٌع بشؤن عمود األلتراض من البنون بضمان أصول أدارة المرور الت

الشركة وعمود الرهن بعد موافمة الجمعٌة العامة العادٌة و لهما حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر)مجتمعٌن او منفردٌن ( 

 12235برلم       23133112كة أمام المضاء ) على الشركة ، تارٌخ : ولرئٌس مجلس األدارة منفردا حك تمثٌل الشر

جابر إبراهٌم جابر حجاج  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  فتح الحسابات الجارٌة و  والتعامل مع جمٌع البنون  -  1226

صرؾ والتعامل بإسم الشركة مع أدارة المرور باألٌداع والسحب و التولٌع على الشٌكات الصادرة من الشركة للؽٌر و أعتماد أذون ال

التولٌع على الشٌكات و األفراج عن رأس المال كما لهما حك التولٌع بشؤن عمود األلتراض من البنون بضمان أصول الشركة 

ن ( ولرئٌس وعمود الرهن بعد موافمة الجمعٌة العامة العادٌة و لهما حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر)مجتمعٌن او منفردٌ

 12235برلم       23133112مجلس األدارة منفردا حك تمثٌل الشركة أمام المضاء ) على الشركة ، تارٌخ : 

أمٌر إبراهٌم جابر حجاج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحصول على موافمة المسبمة من الجمعٌة العامة  -  1221

 12235برلم       23133112لالختصاص ( ، تارٌخ : 

إسماعٌل إبراهٌم جابر حجاج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحصول على موافمة المسبمة من الجمعٌة العامة  -  1222

 12235برلم       23133112لالختصاص ( ، تارٌخ : 

لجمعٌة إبراهٌم عبد اللطٌؾ مهران مرزوق  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الحصول على موافمة المسبمة من ا -  1223

 12235برلم       23133112العامة لالختصاص ( ، تارٌخ : 

عبد الواحد عبد العاطً عبد الواحد محروس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحصول على موافمة المسبمة من  -  1233

 12235برلم       23133112الجمعٌة العامة لالختصاص ( ، تارٌخ : 

ج  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الحصول على موافمة المسبمة من الجمعٌة العامة جابر إبراهٌم جابر حجا -  1231

 12235برلم       23133112لالختصاص ( ، تارٌخ : 

مجدي حسنً خلٌل عبد النعٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تفوٌض السٌد / رئٌس مجلس ادارة  -  1232

على عمود كفالة الشركات الشمٌمة شركة خلفاء خلٌل عبد النعٌم وشركة اسكندرٌة للصاج المعرج ) الٌكس وعضو منتدب فى التولٌع 

 155531برلم       23133112ممدوح حسنى خلٌل وشركاه ( ، تارٌخ : -بروفٌل 

 -شارع مصطفى كامل  243العمار  2محل الكائن برلم -1عبد هلل دمحم علً عبد هلل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع   -  1233

 -ؼبلاير  -شارع مصطفى كامل  244شمال مدخل العمار  1محل الكائن برلم -2 -االسكندرٌة -لسم شرطة اول  الرمل  -ؼبلاير 

 12636برلم       23133112االسكندرٌة ، تارٌخ :  -لسم شرطة اول الرمل 

جلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : اشرؾ كمال ابراهٌم الراهب  شركة مساهمة  نائب رئٌس م -  1234

 1332برلم       23133112

    23133112كالرٌس اشرؾ كمال إبراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1235

 1332برلم   

    23133112اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  مٌراي اكرم فإاد بباوي فهمً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  -  1236

 1332برلم   

رمضان عبد العال عبد الحلٌم زٌد  شركة مساهمة  مدٌر  تنفٌدي للشركة وتفوٌضه فً تمثٌل الشركة امام جمٌع االحٌاء  -  1231

ٌئة العامه لنزع الملكٌه ) التحسٌنات ( وهٌئة ودٌوان محافظة االسكندرٌة والمركز النموذجً التابع لمدٌرٌه االسكان باالسكندرٌة واله

الطرق والكباري وشركة مٌاه الشرب والصرؾ الصحً وشركة توزٌع كهرباء االسكندرٌه ومدٌرٌه الزراعه وهٌئه الطٌران المدنً 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 321 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

رسمٌه واالشراؾ وجمٌع شركات التامٌن والجمعه العشرٌه واستصدار تراخٌص الهدم والبناء واستالم كافه المستندات واالوراق ال

 11332برلم       23133112علً الموالع الخاصه بالشركه ، تارٌخ : 

 2636برلم       23133121فرحه نصر الدٌن عبد الحمٌد ابوعٌشه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1232

 2636برلم       23133121ٌحً دمحم شعبان حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1233

 2636برلم       23133121عبد المجٌد عبد المجٌد محمود دروٌش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1333

 عبد الحلٌم سعد جمعه دمحم الشٌخ -  1331

لرئٌس مجلس  -التالى : على ودن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تحدٌد وصالحٌات مجلس االدارة على النحو 

اإلدارة والعضو المنتدب السٌد/ عبدالحلٌم سعد دمحم جمعه دمحم الشٌخ و السٌد / عبدالواحد عبدالواحد سعد شحاته ) نائب رئٌس مجلس 

هات ادارة ( ـ منفردٌن أو مجتمعٌن لهما الحك فً  التولٌع عن الشركة وتمثٌلها لانونا وحك التولٌع عن الشركة أمام كافة الج

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والرسمٌة والوزارات واألجهزة التنفٌذٌة التابعة للدولة وكافة األجهزة التابعة لألحٌاء بكافة محافظات 

 13231برلم       23133121الجمهورٌة والتولٌع على العمود أمام ، تارٌخ : 

 عبد الحلٌم سعد جمعه دمحم الشٌخ -  1332

رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الشهر العمارى والتوثٌك والتولٌع لدى البنون والمصارؾ على على ودن  شركة مساهمة   

المعامالت المالٌة وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات وخطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة  والسحب واإلٌداع وحك 

عامة للتامٌنات االجتماعٌة وكافة ادارات المرور واالفراج االلتراض والرهن والتعامل مع مصلحة الجمارن والضرائب والهٌئة ال

خطابات ضمان (  -اعتمادات  -عن راس المال والتعامل مع البنون فى فتح والؽاء الحسابات بجمٌع انواعها ) حسابات جارٌة 

 13231برلم       23133121والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات ولٌس له الحك فى بٌع أصول ، تارٌخ : 

 عبد الحلٌم سعد جمعه دمحم الشٌخ -  1333

على ودن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الشركة الثابتة أو اٌجارها فٌكون ذلن بموافمة الجمعٌة العامة العادٌة  

 13231برلم       23133121للشركة وله حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى بعض او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

 دمحم العصران محمود دروٌش -  1334

لرئٌس مجلس اإلدارة السٌد/  -السمالوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تحدٌد وصالحٌات مجلس االدارة على النحو التالى :

 دمحم العصران محمود دروٌش السمالوى ـ منفردا الحك فً  التولٌع عن الشركة وتمثٌلها لانونا وحك التولٌع عن الشركة أمام كافة

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والرسمٌة والوزارات واألجهزة التنفٌذٌة التابعة للدولة وكافة األجهزة التابعة لألحٌاء بكافة 

محافظات الجمهورٌة والتولٌع على العمود أمام الشهر العمارى والتوثٌك والتولٌع لدى البنون والمصارؾ على المعامالت المالٌة 

 13332برلم       23133121لٌع ، تارٌخ : وفتح الحسابات والتو

 دمحم العصران محمود دروٌش -  1335

السمالوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  على الشٌكات وخطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة  والسحب واإلٌداع وحك 

ت االجتماعٌة وكافة ادارات المرور واالفراج االلتراض والرهن والتعامل مع مصلحة الجمارن والضرائب والهٌئة العامة للتامٌنا

خطابات ضمان (  -اعتمادات  -عن راس المال والتعامل مع البنون فى فتح والؽاء الحسابات بجمٌع انواعها ) حسابات جارٌة 

معٌة العامة والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات ولٌس له الحك فى بٌع أصول الشركة الثابتة أو اٌجارها فٌكون ذلن بموافمة الج

 13332برلم       23133121العادٌة للشركة وله حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى بعض او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

برلم       23133121دمحم شعبان عبد هللا الشرٌؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :  -  1336

12536 

 12536برلم       23133121ؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : امٌر شعبان عبد هللا الشرٌ -  1331

برلم       23133121ولٌد دمحم عبد الحمٌد الؽرباوى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب   ، تارٌخ :  -  1332

12536 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 322 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 و منتدب  تشكٌل مجلس األداره لٌصبحدمحم شعبان عبد هللا الشرٌؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعض -  1333

 -تحدٌد الختصاصات علً النحو التالً :

ٌكون حك االدارة والتولٌع للسٌد/ دمحم شعبان عبد هللا الشرٌؾ رئٌس مجلس األدارة والعضو المنتدب  والسٌد / ولٌد دمحم عبد الحمٌد 

أو مجتمعان حك التعامل بإسم الشركه وضمن أؼراضها  الؽرباوى   نائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب  ولهما منفردان

وتمثٌل الشركه أمام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاعٌن العام والخاص وكذلن التعامل  مع جمٌع البنون والمصارؾ 

 12536برلم       23133121من سحب واٌداع والتراض واستدانه وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

 ان عبد هللا الشرٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تشكٌل مجلس األداره لٌصبحامٌر شعب -  1313

 -تحدٌد الختصاصات علً النحو التالً :

ٌكون حك االدارة والتولٌع للسٌد/ دمحم شعبان عبد هللا الشرٌؾ رئٌس مجلس األدارة والعضو المنتدب  والسٌد / ولٌد دمحم عبد الحمٌد 

لس االدارة والعضو المنتدب  ولهما منفردان أو مجتمعان حك التعامل بإسم الشركه وضمن أؼراضها الؽرباوى   نائب رئٌس مج

وتمثٌل الشركه أمام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاعٌن العام والخاص وكذلن التعامل  مع جمٌع البنون والمصارؾ 

 12536برلم       23133121من سحب واٌداع والتراض واستدانه وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

 ولٌد دمحم عبد الحمٌد الؽرباوى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  تشكٌل مجلس األداره لٌصبح -  1311

 -تحدٌد الختصاصات علً النحو التالً :

نتدب  والسٌد / ولٌد دمحم عبد الحمٌد ٌكون حك االدارة والتولٌع للسٌد/ دمحم شعبان عبد هللا الشرٌؾ رئٌس مجلس األدارة والعضو الم

الؽرباوى   نائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب  ولهما منفردان أو مجتمعان حك التعامل بإسم الشركه وضمن أؼراضها 

لمصارؾ وتمثٌل الشركه أمام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاعٌن العام والخاص وكذلن التعامل  مع جمٌع البنون وا

 12536برلم       23133121من سحب واٌداع والتراض واستدانه وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

دمحم شعبان عبد هللا الشرٌؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الحسابات وإصدار شهادات الضمان وكل  -  1312

 بنن األسكندرٌة  ولدي كافه  ذلن بإسم الشركه ولهما حك االفراج عن رأس مال الشركه  المودع لدي

     

 وممتلكاتها العمارٌه واالراضً والسٌارات بإسم الشركه ولمصلحتها وابرام العمود والمٌام باعمال المزاٌدات والمنالصات 

 والمشاركات والصفمات بكافه اشكالها والحك فً تعٌن مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن والحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً 

كه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتعدٌل وبٌع وتسدٌد السندات األذنٌة والتجارٌة ، تارٌخ ووكالء الشر

 12536برلم       23133121: 

امٌر شعبان عبد هللا الشرٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحسابات وإصدار شهادات الضمان وكل ذلن بإسم  -  1313

 حك االفراج عن رأس مال الشركه  المودع لدي بنن األسكندرٌة  ولدي كافه الشركه ولهما 

     

 وممتلكاتها العمارٌه واالراضً والسٌارات بإسم الشركه ولمصلحتها وابرام العمود والمٌام باعمال المزاٌدات والمنالصات 

 والحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً والمشاركات والصفمات بكافه اشكالها والحك فً تعٌن مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن 

ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتعدٌل وبٌع وتسدٌد السندات األذنٌة والتجارٌة ، تارٌخ 

 12536برلم       23133121: 

ب  الحسابات وإصدار شهادات ولٌد دمحم عبد الحمٌد الؽرباوى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتد -  1314

 الضمان وكل ذلن بإسم الشركه ولهما حك االفراج عن رأس مال الشركه  المودع لدي بنن األسكندرٌة  ولدي كافه 

     



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 323 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وممتلكاتها العمارٌه واالراضً والسٌارات بإسم الشركه ولمصلحتها وابرام العمود والمٌام باعمال المزاٌدات والمنالصات 

 الصفمات بكافه اشكالها والحك فً تعٌن مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن والحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً والمشاركات و

ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتعدٌل وبٌع وتسدٌد السندات األذنٌة والتجارٌة ، تارٌخ 

 12536برلم       23133121: 

هللا الشرٌؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ولهما حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فً كل  دمحم شعبان عبد -  1315

 12536برلم       23133121او بعض ما ذكر.) ٌلزم موافمة الجمعٌة العامة المسبمة ( ، تارٌخ : 

وتفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما  امٌر شعبان عبد هللا الشرٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولهما حك توكٌل -  1316

 12536برلم       23133121ذكر.) ٌلزم موافمة الجمعٌة العامة المسبمة ( ، تارٌخ : 

ولٌد دمحم عبد الحمٌد الؽرباوى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  ولهما حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر  -  1311

 12536برلم       23133121جمعٌة العامة المسبمة ( ، تارٌخ : فً كل او بعض ما ذكر.) ٌلزم موافمة ال

)تم تجدٌد عضوٌة السادة اعضاء مجلس ادارة -مصطفى عبد العال زكى دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  1312

وارده بالسجل بنفس االختصاصات والصالحٌات ال 2322/5/11حتى 2313-5-12الشركة الحالٌٌن لمده  ثالث سنوات اخرى من 

 2233برلم       23133121التجارى ( ، تارٌخ : 

)تم تجدٌد عضوٌة السادة اعضاء مجلس ادارة -مصطفى عبد العال زكى دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  1313

ارده بالسجل بنفس االختصاصات والصالحٌات الو 2322/5/11حتى 2313-5-12الشركة الحالٌٌن لمده  ثالث سنوات اخرى من 

 2233برلم       23133121التجارى ( ، تارٌخ : 

)تم تجدٌد عضوٌة السادة اعضاء مجلس ادارة -مصطفى عبد العال زكى دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  1323

رده بالسجل بنفس االختصاصات والصالحٌات الوا 2322/5/11حتى 2313-5-12الشركة الحالٌٌن لمده  ثالث سنوات اخرى من 

 2233برلم       23133121التجارى ( ، تارٌخ : 

برلم       23133121عمر هانً ظرٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1321

124335 

برلم       23133121ٌخ : مروان على دمحم داود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تار -  1322

124335 

برلم       23133121علً دمحم داود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1323

124335 

برلم       23133121لوهلل احمد حامد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1324

124335 

برلم       23133121ادؼار توفٌمه ظرٌفه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1325

124335 

احمد عبد المنعم عبد الواحد اباظة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1326

 124335برلم       23133121

برلم       23133121جورج بولٌنجر دنٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1321

124335 

برلم       23133121نادٌن على دمحم داود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1322

124335 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 333 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عبد الفتاح  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تحدٌد صالحٌات واختاصاصات السادة   سعٌد جمال دمحم -  1323

 اعضاء مجلس االدارة

 وذلن على النحو التالى : 

رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب       )منفردا ( الحك فى التولٌع امام كافة   -ٌملن االستاذ / سعٌد جمال دمحم عبدالفتاح 

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة و كافة مإسسات الدولة والتعامل مع البنون عن طرٌك فتح الحسابات باسم الشركة و السحب  الجهات

واالٌداع و التولٌع على الشٌكات و االلتراض و الرهن و التولٌع على عمود البٌع و الشراء والحك فى  اجراء كافة العمود 

 13221برلم       23133121ٌخ : والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة ، تار

سعٌد جمال دمحم عبد الفتاح  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء  -  1333

ٌة ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذن

التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وحك شراء وبٌع جمٌع المواد 

والمهمات والبضائع والمنموالت والعمارات واالراضى والتولٌع على العمود امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وتحدٌد رواتب 

 13221برلم       23133121افؤتهم  و عزلهم و انهاء عملهم بالطرق المانونٌة ، تارٌخ : العاملٌن  و تحدٌد مك

سعٌد جمال دمحم عبد الفتاح  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و الحك فى تعٌٌن عدة مدٌرٌن او وكالء  -  1331

و له الحك فى ابرام عمود التسهٌالت المصرفٌة و   مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن

االئتمانٌة  و حك االلتراض من الٌنون وحك كفالة الؽٌر باسم الشركة و كذلن له الحك فى بٌع االصول والسٌارات المملوكة للشركة  

و الرهن و له الحك فى تفوٌض او لنفسه او للؽٌرو كذلن له حك التولٌع على التصرفات فى اصول الشركة الثابتة و المنمولة كالبٌع 

 13221برلم       23133121توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

موهنداس التشمان فاسوانً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تتجدٌد مدة مجلس االدارة اعتبارا من  -  1332

لسٌد / موهنداس التشمان فاسوانى رئٌس مجلس االداره والعضو سنوات اخرى جدٌدة .. وعلى تفوٌض ا 3ولمدة   2313عام 

المنتدب على ان ٌكون له وحده حك االداره والتولٌع نٌابة عن الشركه منفردا وله فى هذا الصدد جمٌع السلطات الدارة الشركه 

الحسابات واالٌداع بها والسحب منها  والتعامل باسمها واجراء كافة العمود وله حك التولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون وفتح

برلم       23133121وله حك ابرام وكتابة عمود االلتراض والرهن بضمان اصول الشركه من البنون المصرٌه ، تارٌخ : 

145264 

 موهنداس التشمان فاسوانً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تتجدٌد مدة مجلس االدارة اعتبارا من -  1333

سنوات اخرى جدٌدة .. وعلى تفوٌض السٌد / موهنداس التشمان فاسوانى رئٌس مجلس االداره والعضو  3ولمدة   2313عام 

المنتدب على ان ٌكون له وحده حك االداره والتولٌع نٌابة عن الشركه منفردا وله فى هذا الصدد جمٌع السلطات الدارة الشركه 

وله حك التولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون وفتح الحسابات واالٌداع بها والسحب منها  والتعامل باسمها واجراء كافة العمود

برلم       23133121وله حك ابرام وكتابة عمود االلتراض والرهن بضمان اصول الشركه من البنون المصرٌه ، تارٌخ : 

145264 

دارة وعضو منتدب  والتسجٌل وؼٌرها وله حك التصرؾ فى موهنداس التشمان فاسوانً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ا -  1334

اصول الشركه بالبٌع أو الشراء وله حك فتح االعتمادات بضمان اصول الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان 

 145264برلم       23133121الشركه وضمن أؼراضها وله حك ضمانة الؽٌر وتوكٌل الؽٌر. ، تارٌخ : 

موهنداس التشمان فاسوانً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  والتسجٌل وؼٌرها وله حك التصرؾ فى  -  1335

اصول الشركه بالبٌع أو الشراء وله حك فتح االعتمادات بضمان اصول الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان 

 145264برلم       23133121ل الؽٌر. ، تارٌخ : الشركه وضمن أؼراضها وله حك ضمانة الؽٌر وتوكٌ

خالد ابوزٌد ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ابراء ذمة مجلس االدارة وإخالء طرفهم واعادة تشكٌله  -  1336

 وتحدٌد صالحٌاته 

أمام المضاء فٌما ٌخص المضاٌا التى ترفع ٌمثل الشركة رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب السٌد/ ٌاسر محمود عبد السمٌع نواره 

من أو على الشركة وٌملن حك التولٌع عن الشركة ومعامالتها وتعهداتها وكل من السٌد/ ٌاسر محمود عبد السمٌع نواره رئٌس 

مثٌل عضو مجلس اإلدارة مجتمعٌن  ولهم الحك فى ت مجلس اإلدارة و العضو المنتدب والسٌد / السٌد على عبد الحافظ السٌد

 2332برلم       23133121الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ، تارٌخ : 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 331 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

جمال عبد الرحمن إبراهٌم على عز الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ابراء ذمة مجلس االدارة وإخالء طرفهم  -  1331

 واعادة تشكٌله وتحدٌد صالحٌاته 

ة والعضو المنتدب السٌد/ ٌاسر محمود عبد السمٌع نواره أمام المضاء فٌما ٌخص المضاٌا التى ترفع ٌمثل الشركة رئٌس مجلس اإلدار

من أو على الشركة وٌملن حك التولٌع عن الشركة ومعامالتها وتعهداتها وكل من السٌد/ ٌاسر محمود عبد السمٌع نواره رئٌس 

عضو مجلس اإلدارة مجتمعٌن  ولهم الحك فى تمثٌل  لحافظ السٌدمجلس اإلدارة و العضو المنتدب والسٌد / السٌد على عبد ا

 2332برلم       23133121الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ، تارٌخ : 

ٌاسر محمود عبد السمٌع نواره  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ابراء ذمة مجلس االدارة وإخالء  -  1332

 دة تشكٌله وتحدٌد صالحٌاته طرفهم واعا

ٌمثل الشركة رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب السٌد/ ٌاسر محمود عبد السمٌع نواره أمام المضاء فٌما ٌخص المضاٌا التى ترفع 

س من أو على الشركة وٌملن حك التولٌع عن الشركة ومعامالتها وتعهداتها وكل من السٌد/ ٌاسر محمود عبد السمٌع نواره رئٌ

عضو مجلس اإلدارة مجتمعٌن  ولهم الحك فى تمثٌل  مجلس اإلدارة و العضو المنتدب والسٌد / السٌد على عبد الحافظ السٌد

 2332برلم       23133121الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ، تارٌخ : 

ابراء ذمة مجلس االدارة وإخالء طرفهم واعادة تشكٌله   السٌد على عبد الحافظ السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة -  1333

 وتحدٌد صالحٌاته 

ٌمثل الشركة رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب السٌد/ ٌاسر محمود عبد السمٌع نواره أمام المضاء فٌما ٌخص المضاٌا التى ترفع 

من السٌد/ ٌاسر محمود عبد السمٌع نواره رئٌس  من أو على الشركة وٌملن حك التولٌع عن الشركة ومعامالتها وتعهداتها وكل

عضو مجلس اإلدارة مجتمعٌن  ولهم الحك فى تمثٌل  مجلس اإلدارة و العضو المنتدب والسٌد / السٌد على عبد الحافظ السٌد

 2332برلم       23133121الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ، تارٌخ : 

براهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص والتعامل خالد ابوزٌد ا -  1343

بإسم الشركة مع المرور والجمارن وكافة الجهات الخاصة بإصدار التراخٌص ولهم الحك فى بٌع وشراء األراضى واألصول ولبض 

ٌارات والمركبات وكافة وسائل النمل األخرى واآلالت والمعدات بكافة ثمنها بإسم الشركة مجتمعٌن ولهم الحك فى بٌع وشراء الس

انواعها ولبض ثمنها بإسم الشركة وذلن مجتمعٌن والتولٌع أمام الشهر العمارى ولهم الحك مجتمعٌن فى تعٌٌن عدة مدٌرٌن أووكالء 

 2332برلم       23133121مفوضٌن وأن ٌخول لهم حك التولٌع عن الشركة ولهم الحك فى توكٌل ، تارٌخ : 

جمال عبد الرحمن إبراهٌم على عز الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمطاع العام ولطاع األعمال العام  -  1341

والخاص والتعامل بإسم الشركة مع المرور والجمارن وكافة الجهات الخاصة بإصدار التراخٌص ولهم الحك فى بٌع وشراء 

ثمنها بإسم الشركة مجتمعٌن ولهم الحك فى بٌع وشراء السٌارات والمركبات وكافة وسائل النمل األخرى األراضى واألصول ولبض 

واآلالت والمعدات بكافة انواعها ولبض ثمنها بإسم الشركة وذلن مجتمعٌن والتولٌع أمام الشهر العمارى ولهم الحك مجتمعٌن فى 

برلم       23133121التولٌع عن الشركة ولهم الحك فى توكٌل ، تارٌخ :  تعٌٌن عدة مدٌرٌن أووكالء مفوضٌن وأن ٌخول لهم حك

2332 

ٌاسر محمود عبد السمٌع نواره  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  والمطاع العام ولطاع األعمال العام  -  1342

ر التراخٌص ولهم الحك فى بٌع وشراء والخاص والتعامل بإسم الشركة مع المرور والجمارن وكافة الجهات الخاصة بإصدا

األراضى واألصول ولبض ثمنها بإسم الشركة مجتمعٌن ولهم الحك فى بٌع وشراء السٌارات والمركبات وكافة وسائل النمل األخرى 

معٌن فى واآلالت والمعدات بكافة انواعها ولبض ثمنها بإسم الشركة وذلن مجتمعٌن والتولٌع أمام الشهر العمارى ولهم الحك مجت

برلم       23133121تعٌٌن عدة مدٌرٌن أووكالء مفوضٌن وأن ٌخول لهم حك التولٌع عن الشركة ولهم الحك فى توكٌل ، تارٌخ : 

2332 

السٌد على عبد الحافظ السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص والتعامل  -  1343

المرور والجمارن وكافة الجهات الخاصة بإصدار التراخٌص ولهم الحك فى بٌع وشراء األراضى واألصول ولبض  بإسم الشركة مع

ثمنها بإسم الشركة مجتمعٌن ولهم الحك فى بٌع وشراء السٌارات والمركبات وكافة وسائل النمل األخرى واآلالت والمعدات بكافة 

والتولٌع أمام الشهر العمارى ولهم الحك مجتمعٌن فى تعٌٌن عدة مدٌرٌن أووكالء  انواعها ولبض ثمنها بإسم الشركة وذلن مجتمعٌن

 2332برلم       23133121مفوضٌن وأن ٌخول لهم حك التولٌع عن الشركة ولهم الحك فى توكٌل ، تارٌخ : 

 ك ذكره.خالد ابوزٌد ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الؽٌر فى كل أوبعض ما سب -  1344



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 332 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وللساده/ ٌاسر محمود عبد السمٌع نواره رئٌس مجلس اإلدارة و العضو المنتدب والسٌد/ السٌد على عبدالحافظ عضو  "

مجلس اإلدارة مجتمعٌن أوسع السلطات فى التعامل مع البنون بإسم الشركة فى السحب واإلٌداع واإللتراض مجتمعٌن وحك الرهن 

فالة مجتمعٌن وعمل التسهٌالت اإلئتمانٌة وإصدار خطابات الضمان وفتح اإلعتمادات المستندٌة التجارى والرهن العمارى وحك الك

    23133121مجتمعٌن ولهما الحك فى صرؾ الشٌكات الصادرة بإسم الشركة مجتمعٌن من جهات التعامل وتحصٌلها ، تارٌخ : 

 2332برلم   

 ة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الؽٌر فى كل أوبعض ما سبك ذكره.جمال عبد الرحمن إبراهٌم على عز الدٌن  شرك -  1345

وللساده/ ٌاسر محمود عبد السمٌع نواره رئٌس مجلس اإلدارة و العضو المنتدب والسٌد/ السٌد على عبدالحافظ عضو  "

مجتمعٌن وحك الرهن  مجلس اإلدارة مجتمعٌن أوسع السلطات فى التعامل مع البنون بإسم الشركة فى السحب واإلٌداع واإللتراض

التجارى والرهن العمارى وحك الكفالة مجتمعٌن وعمل التسهٌالت اإلئتمانٌة وإصدار خطابات الضمان وفتح اإلعتمادات المستندٌة 

    23133121مجتمعٌن ولهما الحك فى صرؾ الشٌكات الصادرة بإسم الشركة مجتمعٌن من جهات التعامل وتحصٌلها ، تارٌخ : 

 2332برلم   

 ٌاسر محمود عبد السمٌع نواره  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الؽٌر فى كل أوبعض ما سبك ذكره. -  1346

وللساده/ ٌاسر محمود عبد السمٌع نواره رئٌس مجلس اإلدارة و العضو المنتدب والسٌد/ السٌد على عبدالحافظ عضو  "

مل مع البنون بإسم الشركة فى السحب واإلٌداع واإللتراض مجتمعٌن وحك الرهن مجلس اإلدارة مجتمعٌن أوسع السلطات فى التعا

التجارى والرهن العمارى وحك الكفالة مجتمعٌن وعمل التسهٌالت اإلئتمانٌة وإصدار خطابات الضمان وفتح اإلعتمادات المستندٌة 

    23133121التعامل وتحصٌلها ، تارٌخ :  مجتمعٌن ولهما الحك فى صرؾ الشٌكات الصادرة بإسم الشركة مجتمعٌن من جهات

 2332برلم   

 السٌد على عبد الحافظ السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الؽٌر فى كل أوبعض ما سبك ذكره. -  1341

وللساده/ ٌاسر محمود عبد السمٌع نواره رئٌس مجلس اإلدارة و العضو المنتدب والسٌد/ السٌد على عبدالحافظ عضو  "

س اإلدارة مجتمعٌن أوسع السلطات فى التعامل مع البنون بإسم الشركة فى السحب واإلٌداع واإللتراض مجتمعٌن وحك الرهن مجل

التجارى والرهن العمارى وحك الكفالة مجتمعٌن وعمل التسهٌالت اإلئتمانٌة وإصدار خطابات الضمان وفتح اإلعتمادات المستندٌة 

    23133121كات الصادرة بإسم الشركة مجتمعٌن من جهات التعامل وتحصٌلها ، تارٌخ : مجتمعٌن ولهما الحك فى صرؾ الشٌ

 2332برلم   

خالد ابوزٌد ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من البنن مباشرة كما أن لهما حك الصرؾ من حساب  -  1342

 2332برلم       23133121الشركة وذلن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

جمال عبد الرحمن إبراهٌم على عز الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من البنن مباشرة كما أن لهما حك  -  1343

 2332برلم       23133121الصرؾ من حساب الشركة وذلن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

نن مباشرة كما أن لهما حك ٌاسر محمود عبد السمٌع نواره  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  من الب -  1353

 2332برلم       23133121الصرؾ من حساب الشركة وذلن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

السٌد على عبد الحافظ السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من البنن مباشرة كما أن لهما حك الصرؾ من حساب  -  1351

 2332برلم       23133121الشركة وذلن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 6554برلم       23133121رأفت عبدالمادر علً حسن الرمادي  شركة مساهمة  مدٌر عام  استماله ، تارٌخ :  -  1352

 6554برلم       23133121رأفت عبدالمادر علً حسن الرمادي  شركة مساهمة  مدٌر عام  استماله ، تارٌخ :  -  1353

 6554برلم       23133121مدٌر فرع  استماله ، تارٌخ : دمحم جمال ٌوسؾ الملٌجى  شركة مساهمة   -  1354

 6554برلم       23133121دمحم جمال ٌوسؾ الملٌجى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  استماله ، تارٌخ :  -  1355

شركة رأفت عبدالمادر علً حسن الرمادي  شركة مساهمة  مدٌر عام  تنفٌذي للشركة و للفروع  وٌكون له حك تمثٌل ال -  1356

فً عاللتها مع الؽٌر وداخل جمهورٌة مصر العربٌة وامام مصلحة الشهر العماري والتوثٌك وامام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر 
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الحكومٌة المتعلمة بنشاط الشركة والتؤمٌنات االجتماعٌة ومكاتب مدٌرٌات العمل والتراخٌص الالزمة وذلن بعد موافمة كتابٌة من 

 6554برلم       23133121لعضو المنتدب للمٌام بها  . ، تارٌخ : رئٌس مجلس االدارة وا

رأفت عبدالمادر علً حسن الرمادي  شركة مساهمة  مدٌر عام  تنفٌذي للشركة و للفروع  وٌكون له حك تمثٌل الشركة  -  1351

مام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر فً عاللتها مع الؽٌر وداخل جمهورٌة مصر العربٌة وامام مصلحة الشهر العماري والتوثٌك وا

الحكومٌة المتعلمة بنشاط الشركة والتؤمٌنات االجتماعٌة ومكاتب مدٌرٌات العمل والتراخٌص الالزمة وذلن بعد موافمة كتابٌة من 

 6554برلم       23133121رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب للمٌام بها  . ، تارٌخ : 

ٌجى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تنفٌذي للشركة و للفروع  وٌكون له حك تمثٌل الشركة فً عاللتها دمحم جمال ٌوسؾ المل -  1352

مع الؽٌر وداخل جمهورٌة مصر العربٌة وامام مصلحة الشهر العماري والتوثٌك وامام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

ت العمل والتراخٌص الالزمة وذلن بعد موافمة كتابٌة من رئٌس مجلس المتعلمة بنشاط الشركة والتؤمٌنات االجتماعٌة ومكاتب مدٌرٌا

 6554برلم       23133121االدارة والعضو المنتدب للمٌام بها  . ، تارٌخ : 

دمحم جمال ٌوسؾ الملٌجى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تنفٌذي للشركة و للفروع  وٌكون له حك تمثٌل الشركة فً عاللتها  -  1353

وداخل جمهورٌة مصر العربٌة وامام مصلحة الشهر العماري والتوثٌك وامام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة  مع الؽٌر

المتعلمة بنشاط الشركة والتؤمٌنات االجتماعٌة ومكاتب مدٌرٌات العمل والتراخٌص الالزمة وذلن بعد موافمة كتابٌة من رئٌس مجلس 

 6554برلم       23133121. ، تارٌخ :  االدارة والعضو المنتدب للمٌام بها 

محمود ابراهٌم شحاتة المكباتى  شركة مساهمة  مدٌر ادارى  للشركة وله حك التعامل والتعالد مع الؽٌر باسم الشركة  -  1363

بالخارج وكذلن  وتمثٌل الشركة مع الجهات التى تتعامل معها وله كافة الصالحٌات فى ادارة الشركة والتعامل مع الؽٌر بالداخل او

 11122برلم       23133121التعامل والتولٌع بالبنون بالسحب واالٌداع ، تارٌخ : 

دمحم فولى فرج  حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إعادة تشكٌل مجلس إدارة شركة الصباح للصناعات الؽذائٌة  -  1361

 وتوصٌفه  23/36/2321وحتً  23/36/2312لمدة ثالث سنوات اعتباراً من 

 وتكون اختصاصاتهم كالتالً:

ٌمثل السٌد: فولً فرج دمحم حسٌن رئٌس مجلس اإلدارة الشركة أمام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وجمٌع  .1

ة الوزارات والهٌئات والمضاء والؽٌر وله الحك فً التولٌع نٌابة عن الشركة وحك االلتراض وحك كفالة الؽٌر وتوكٌل الؽٌر وكاف

برلم       23133122التسهٌالت االئتمانٌة وجمٌع المعامالت المالٌة من البنون وؼٌرها ورهم وبٌع وشراء واستبدال ، تارٌخ : 

3112 

خالد فولى فرج حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إعادة تشكٌل مجلس إدارة شركة الصباح للصناعات الؽذائٌة  -  1362

 وتوصٌفه  23/36/2321وحتً  23/36/2312من  لمدة ثالث سنوات اعتباراً 

 وتكون اختصاصاتهم كالتالً:

ٌمثل السٌد: فولً فرج دمحم حسٌن رئٌس مجلس اإلدارة الشركة أمام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وجمٌع  .1

ك كفالة الؽٌر وتوكٌل الؽٌر وكافة الوزارات والهٌئات والمضاء والؽٌر وله الحك فً التولٌع نٌابة عن الشركة وحك االلتراض وح

برلم       23133122التسهٌالت االئتمانٌة وجمٌع المعامالت المالٌة من البنون وؼٌرها ورهم وبٌع وشراء واستبدال ، تارٌخ : 

3112 

الؽذائٌة فولى فرج دمحم حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  إعادة تشكٌل مجلس إدارة شركة الصباح للصناعات  -  1363

 وتوصٌفه  23/36/2321وحتً  23/36/2312لمدة ثالث سنوات اعتباراً من 

 وتكون اختصاصاتهم كالتالً:

ٌمثل السٌد: فولً فرج دمحم حسٌن رئٌس مجلس اإلدارة الشركة أمام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وجمٌع  .1

نٌابة عن الشركة وحك االلتراض وحك كفالة الؽٌر وتوكٌل الؽٌر وكافة  الوزارات والهٌئات والمضاء والؽٌر وله الحك فً التولٌع

برلم       23133122التسهٌالت االئتمانٌة وجمٌع المعامالت المالٌة من البنون وؼٌرها ورهم وبٌع وشراء واستبدال ، تارٌخ : 

3112 
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المنمولة والعمارٌة وكذا بٌع وشراء واستبدال  دمحم فولى فرج  حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  أموال الشركة -  1364

 السٌارات الالزمة لنشاط الشركة.

تفوٌض السٌد: دمحم فولً فرج دمحم حسٌن عضو مجلس اإلدارة بالتولٌع وتمدٌم جمٌع الطلبات والمستندات الالزمة لكافة  .2

والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والهٌئة العامة لالستثمار الهٌئات والوزارات واإلدارات المختصة بما فً ذلن اإلدارة العامة للشركات 

والمناطك الحرة والهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة ووزارات التجارة الخارجٌة والتموٌن والتجارة الداخلٌة والعدل ومكاتب وإدارات 

 3112برلم       23133122سجل ، تارٌخ : 

عضو مجلس ادارة  أموال الشركة المنمولة والعمارٌة وكذا بٌع وشراء واستبدال خالد فولى فرج حسٌن  شركة مساهمة   -  1365

 السٌارات الالزمة لنشاط الشركة.

تفوٌض السٌد: دمحم فولً فرج دمحم حسٌن عضو مجلس اإلدارة بالتولٌع وتمدٌم جمٌع الطلبات والمستندات الالزمة لكافة  .2

ذلن اإلدارة العامة للشركات والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والهٌئة العامة لالستثمار  الهٌئات والوزارات واإلدارات المختصة بما فً

والمناطك الحرة والهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة ووزارات التجارة الخارجٌة والتموٌن والتجارة الداخلٌة والعدل ومكاتب وإدارات 

 3112برلم       23133122سجل ، تارٌخ : 

فرج دمحم حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  أموال الشركة المنمولة والعمارٌة وكذا بٌع وشراء واستبدال فولى  -  1366

 السٌارات الالزمة لنشاط الشركة.

تفوٌض السٌد: دمحم فولً فرج دمحم حسٌن عضو مجلس اإلدارة بالتولٌع وتمدٌم جمٌع الطلبات والمستندات الالزمة لكافة  .2

ارات واإلدارات المختصة بما فً ذلن اإلدارة العامة للشركات والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والهٌئة العامة لالستثمار الهٌئات والوز

والمناطك الحرة والهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة ووزارات التجارة الخارجٌة والتموٌن والتجارة الداخلٌة والعدل ومكاتب وإدارات 

 3112برلم       23133122سجل ، تارٌخ : 

دمحم فولى فرج  حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الموردٌن والوكالء التجارٌٌن وال ٌلؽً هذا التفوٌض أي  -  1361

 تفوٌض أخر صادر من الجمعٌة العامة.

الالزمة لكافة  تفوٌض السٌد: خالد فولً فرج دمحم حسٌن عضو مجلس اإلدارة بالتولٌع وتمدٌم جمٌع الطلبات والمستندات .3

 الهٌئات والوزارات واإلدارات المختصة بما فً ذلن اإلدارة العامة للشركات والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والهٌئة العامة لالستثمار

دارات والمناطك الحرة والهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة ووزارات التجارة الخارجٌة والتموٌن والتجارة الداخلٌة والعدل ومكاتب وإ

 3112برلم       23133122سجل الموردٌن ، تارٌخ : 

خالد فولى فرج حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الموردٌن والوكالء التجارٌٌن وال ٌلؽً هذا التفوٌض أي  -  1362

 تفوٌض أخر صادر من الجمعٌة العامة.

تولٌع وتمدٌم جمٌع الطلبات والمستندات الالزمة لكافة تفوٌض السٌد: خالد فولً فرج دمحم حسٌن عضو مجلس اإلدارة بال .3

 الهٌئات والوزارات واإلدارات المختصة بما فً ذلن اإلدارة العامة للشركات والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والهٌئة العامة لالستثمار

ن والتجارة الداخلٌة والعدل ومكاتب وإدارات والمناطك الحرة والهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة ووزارات التجارة الخارجٌة والتموٌ

 3112برلم       23133122سجل الموردٌن ، تارٌخ : 

فولى فرج دمحم حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الموردٌن والوكالء التجارٌٌن وال ٌلؽً هذا التفوٌض أي  -  1363

 تفوٌض أخر صادر من الجمعٌة العامة.

لً فرج دمحم حسٌن عضو مجلس اإلدارة بالتولٌع وتمدٌم جمٌع الطلبات والمستندات الالزمة لكافة تفوٌض السٌد: خالد فو .3

 الهٌئات والوزارات واإلدارات المختصة بما فً ذلن اإلدارة العامة للشركات والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والهٌئة العامة لالستثمار

اعٌة ووزارات التجارة الخارجٌة والتموٌن والتجارة الداخلٌة والعدل ومكاتب وإدارات والمناطك الحرة والهٌئة العامة للتنمٌة الصن

 3112برلم       23133122سجل الموردٌن ، تارٌخ : 

دمحم فولى فرج  حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والوكالء التجارٌٌن وال ٌلؽً هذا التفوٌض أي تفوٌض أخر  -  1313

 3112برلم       23133122امة. ، تارٌخ : صادر من الجمعٌة الع
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خالد فولى فرج حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والوكالء التجارٌٌن وال ٌلؽً هذا التفوٌض أي تفوٌض أخر  -  1311

 3112برلم       23133122صادر من الجمعٌة العامة. ، تارٌخ : 

س ادارة  والوكالء التجارٌٌن وال ٌلؽً هذا التفوٌض أي تفوٌض أخر فولى فرج دمحم حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجل -  1312

 3112برلم       23133122صادر من الجمعٌة العامة. ، تارٌخ : 

 4461برلم       23133122مصطفى دمحم سلٌمان دمحم العالوى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  1313

 4461برلم       23133122ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :   مدحت عبد العزٌز على نجا -  1314

مصطفى دمحم سلٌمان دمحم العالوى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌران الشركه فى عاللتها مع الؽٌر ولهما فى  -  1315

ظ به صراحة عمد الشركه او المانون او الئحته التنفٌذٌة هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتف

للجمعٌة العامة ولهما اجراء كافة العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء 

الحكومٌة وؼٌر ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات 

 4461برلم       23133122الحكومٌة وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة ، تارٌخ : 

مدحت عبد العزٌز على نجا  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌران الشركه فى عاللتها مع الؽٌر ولهما فى هذا  -  1316

الشركه والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركه او المانون او الئحته التنفٌذٌة الصدد اوسع السلطات الداره 

للجمعٌة العامة ولهما اجراء كافة العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء 

ع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافؤتهم ولبض ودف

 4461برلم       23133122الحكومٌة وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة ، تارٌخ : 

فمات التى مصطفى دمحم سلٌمان دمحم العالوى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وابرام جمٌع العمود والمشارطات والص -  1311

تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود وله الحك فى لبض واستالم المبالػ المستحمة 

للشركة سواء كانت نمدٌة او بشٌكات وله حك شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت وله حك التعامل مع البنون 

رؾ والهٌئات المالٌة بؤى نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات والمصا

 4461برلم       23133122واالفراج عن رأسمال الشركة والتصرؾ فى اى اصل من أصول الشركة ، تارٌخ : 

عام  وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك مدحت عبد العزٌز على نجا  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  -  1312

بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود وله الحك فى لبض واستالم المبالػ المستحمة 

منموالت وله حك التعامل مع البنون للشركة سواء كانت نمدٌة او بشٌكات وله حك شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع وال

والمصارؾ والهٌئات المالٌة بؤى نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات 

 4461برلم       23133122واالفراج عن رأسمال الشركة والتصرؾ فى اى اصل من أصول الشركة ، تارٌخ : 

سلٌمان دمحم العالوى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركه اال اذا ولعه المدٌر مصطفى دمحم  -  1313

 4461برلم       23133122مشفوعا بالصفة التى ٌتعامل بها وله تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

دودة  مدٌر عام  وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركه اال اذا ولعه المدٌر مدحت عبد العزٌز على نجا  ذات مسئولٌة مح -  1323

 4461برلم       23133122مشفوعا بالصفة التى ٌتعامل بها وله تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

دب  ٌمثل الشركة رئٌس مجلس اٌمن بن احمد بن عبد العزٌز داؼستانً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منت -  1321

اإلدارة والعضو المنتدب / اٌمن بن احمد بن عبد العزٌز داؼستانً  أمام المضاء فٌما ٌخص المضاٌا التً ترفع من او على الشركة ، 

اإلدارة وٌملن حك التولٌع عن الشركة ومعامالتها وتعهداتها كال من السٌد / اٌمن بن احمد بن عبد العزٌز داؼستانً  رئٌس مجلس 

والعضو المنتدب والسٌد / عالء السٌد توفٌك عبد الجواد سالم مجتمعٌن   فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر 

 13336برلم       23133122حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص والتعامل باسم الشركة مع المرور ، تارٌخ : 

مد بن عبد العزٌز داؼستانً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  والجمارن وكافة الجهات اٌمن بن اح -  1322

الخاصة بإصدار التراخٌص الالزمة ولهم الحك فً بٌع وشراء األراضً واألصول ولبض ثمنها باسم الشركة ولهم الحك فً بٌع 

ت والمعدات بكافة أنواعها ولبض ثمنها باسم الشركة امام الشهر وشراء السٌارات والمركبات وكافة وسائل النمل األخرى واآلال

العماري ولهم الحك فً تعٌٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وان ٌخول لهم حك التولٌع عن الشركة ولهم الحك فً تمثٌل الشركة 
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برلم       23133122المٌاه ، تارٌخ :  امام وزارة الشباب والرٌاضة والهٌئة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة ومصلحة الضرائب وشركة

13336 

اٌمن بن احمد بن عبد العزٌز داؼستانً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  والكهرباء ولهم الحك فً   -  1323

تارٌخ :  توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما سبك مجتمعٌن او منفردٌن، ) ٌلزم موافمة الجمعٌة العامة مسبما فٌما عدا ذلن ( ،

 13336برلم       23133122

شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض السٌد / عمر ٌنر سونمز   Omur Yener Sonmezعمر ٌنر سونمز   -  1324

omar yener sonmez  رئٌس مجلس االدارة وذلن فى تمثٌل الشركة فى عاللتهم مع الؽٌر وله فى هذا الصدد اوسع السلطات"

والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل الدارة الشركة 

وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكافائتهم ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر 

برلم       23133122المستندات األذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع العمود ، تارٌخ : الحكومٌة وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

13413 

شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والمشارطات والصفمات التى تتعلك   Omur Yener Sonmezعمر ٌنر سونمز   -  1325

مود وتمثٌل الشركة لانوناً أمام أي جهة لضائٌة وله حك بمعامالت الشركة بالنمد او األجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة الع

لبض او استالم المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة او بشٌكات وله حك شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع 

ب واالٌداع والتولٌع على والمنموالت وله التعامل مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة بؤى نوع من المعامالت المالٌة كالسح

 13413برلم       23133122الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واالفراج عن رأسمال الشركة والرهن وااللتراض ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وله حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى   Omur Yener Sonmezعمر ٌنر سونمز   -  1326

ء ) على ان ٌسبك بٌع االصول وعلى الشركة الحصول على موافمة المسبمة من الجمعٌة العامة كل او بعض ماذكر وذلن سوا

 13413برلم       23133122لالختصاص ( ، تارٌخ : 

 

عثمان لبارى حسن جعفر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس اإلدارة وإعادة تشكٌله وتحدٌد  -  1321

 اختصاصاته 

حك اإلدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة فً كافة المجاالت وله حك تمثٌل الشركة  -عثمان لباري حسن جعفر  -اإلدارة لرئٌس مجلس 

والتولٌع على عمود الشراء والبٌع والمعاوضة للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة وألؼراض الشركة أمام الشهر العماري 

ر حكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص وله الحك فً التولٌع على التسهٌالت والتوثٌك أمام الجهات الحكومٌة والؽٌ

 5436برلم       23133124االئتمانٌة والرهن والمرض واى نوع من المعامالت ، تارٌخ : 

ادة تشكٌله وتحدٌد دمحم عبد السمٌع محمود خلٌفة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس اإلدارة وإع -  1322

 اختصاصاته 

حك اإلدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة فً كافة المجاالت وله حك تمثٌل الشركة  -عثمان لباري حسن جعفر  -لرئٌس مجلس اإلدارة 

ماري والتولٌع على عمود الشراء والبٌع والمعاوضة للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة وألؼراض الشركة أمام الشهر الع

والتوثٌك أمام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص وله الحك فً التولٌع على التسهٌالت 

 5436برلم       23133124االئتمانٌة والرهن والمرض واى نوع من المعامالت ، تارٌخ : 

 ارة  تجدٌد مدة مجلس اإلدارة وإعادة تشكٌله وتحدٌد اختصاصاته عالء دمحم لطب فوده  شركة مساهمة  عضو مجلس اد -  1323

حك اإلدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة فً كافة المجاالت وله حك تمثٌل الشركة  -عثمان لباري حسن جعفر  -لرئٌس مجلس اإلدارة 

ة وألؼراض الشركة أمام الشهر العماري والتولٌع على عمود الشراء والبٌع والمعاوضة للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشرك

والتوثٌك أمام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص وله الحك فً التولٌع على التسهٌالت 

 5436برلم       23133124االئتمانٌة والرهن والمرض واى نوع من المعامالت ، تارٌخ : 

باري حسن جعفر  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس اإلدارة وإعادة تشكٌله فوزٌة عثمان ل -  1333

 وتحدٌد اختصاصاته 
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حك اإلدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة فً كافة المجاالت وله حك تمثٌل الشركة  -عثمان لباري حسن جعفر  -لرئٌس مجلس اإلدارة 

لمعاوضة للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة وألؼراض الشركة أمام الشهر العماري والتولٌع على عمود الشراء والبٌع وا

والتوثٌك أمام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص وله الحك فً التولٌع على التسهٌالت 

 5436برلم       23133124االئتمانٌة والرهن والمرض واى نوع من المعامالت ، تارٌخ : 

عثمان لبارى حسن جعفر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب  -  1331

واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات البنكٌة وؼلك الحسابات وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

 5436رلم   ب    23133124

دمحم عبد السمٌع محمود خلٌفة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة  -  1332

كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات البنكٌة وؼلك الحسابات وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

 5436برلم       23133124

عالء دمحم لطب فوده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب  -  1333

واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات البنكٌة وؼلك الحسابات وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

 5436برلم       23133124

ة عثمان لباري حسن جعفر  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات فوزٌ -  1334

المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات البنكٌة وؼلك الحسابات وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر . ، 

 5436برلم       23133124تارٌخ : 

برلم       23133124عبد السٌد فرج جرجس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ : نادٌة  -  1335

5562 

    23133124أمٌر عزٌز مجلً حنا هللا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  1336

 5562برلم   

ائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  وعضو منتدب ، تارٌخ : جورج أمٌر عزٌز مجلى  شركة مساهمة  ن -  1331

 5562برلم       23133124

 5562برلم       23133124مرلص امٌر عزٌز مجلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  1332

س االدارة +اعادة انتخاب مجلس نادٌة عبد السٌد فرج جرجس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد تعٌن مجل -  1333

من النظام االساسى للشركة كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ :  32االدارة مع بماء الصالحٌات والسلطات كماهى الواردة بالمادة 

 5562برلم       23133124

الدارة +اعادة انتخاب أمٌر عزٌز مجلً حنا هللا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد تعٌن مجلس ا -  2333

من النظام االساسى للشركة كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ :  32مجلس االدارة مع بماء الصالحٌات والسلطات كماهى الواردة بالمادة 

 5562برلم       23133124

ارة +اعادة جورج أمٌر عزٌز مجلى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  تجدٌد تعٌن مجلس االد -  2331

من النظام االساسى للشركة كما هى دون تعدٌل ،  32انتخاب مجلس االدارة مع بماء الصالحٌات والسلطات كماهى الواردة بالمادة 

 5562برلم       23133124تارٌخ : 

جلس االدارة مرلص امٌر عزٌز مجلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد تعٌن مجلس االدارة +اعادة انتخاب م -  2332

    23133124من النظام االساسى للشركة كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ :  32مع بماء الصالحٌات والسلطات كماهى الواردة بالمادة 

 5562برلم   

برلم       23133124نادٌة عبد السٌد فرج جرجس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  2333

5562 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 332 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    23133124أمٌر عزٌز مجلً حنا هللا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  2334

 5562برلم   

جورج أمٌر عزٌز مجلى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  2335

 5562برلم       23133124

 5562برلم       23133124ى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ : مرلص امٌر عزٌز مجل -  2336

عبد الصادق مراجى صالح ٌادم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب وتتمثل سلطاتة فى التعامل مع البنون  -  2331

التولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات منفردا والمصارؾ والهٌئات المالٌة بالى نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع و

 11113برلم       23133124ومجتمعا مع رئٌس مجلس االدارة ، تارٌخ : 

 زٌاد فتحً صالح عبد -  2332

الفتاح  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تكون اختصاصات رئٌس مجلس االدارة )زٌاد فتحى صالح(  حك التولٌع عن الشركة 

ل باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام والخاص ولطاع االعمال والتعامل مع البنون وحك التعام

والؽٌر من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وله حك االلتراض والرهن 

بالتسهٌالت وكافة صور التعامل مع البنون فٌما ٌحمك مصلحة الشركة والمساهمٌن  والتولٌع على عمود المرض والرهن المرتبطة 

 13232برلم       23133124وحك صرؾ المرض كله او بعضه والتصرؾ فى االصول ، تارٌخ : 

 زٌاد فتحً صالح عبد -  2333

رهن الصول وممتلكات الشركة العمارٌة وؼٌر الفتاح  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وحك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وال

العمارٌة واالراضى والسٌارات وله حك تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتولٌع وتحوٌل وبٌع كافة السندات االذنٌة وابرام 

ل وتفوٌض الؽٌر المشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد واالجل طبما لما ٌراه فى مصلحة الشركة وله حك توكٌ

 13232برلم       23133124فى كل او بعض ماذكر ) ٌلزم موافمة الجمعٌة العامة على بٌع االصول مسبما ( ، تارٌخ : 

عمرو محمود امٌن احمد  شركة تابعة مصرٌة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لرئٌس مجلس ادارة الشركة السٌد / دمحم فوده  -  2313

فى عاللتها مع الؽٌر وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل  باسمها فٌما عدا ما احتفظ  فوده دمحم تمثٌل الشركة

به صراحة عمد الشركة او المانون اوالئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة ولرئٌس محجلس االدارة الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن 

ر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌ

 13113برلم       23133124مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات ، تارٌخ : 

لس ادارة الشركة السٌد / دمحم فوده فوده دمحم صالح الدٌن  شركة تابعة مصرٌة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لرئٌس مج -  2311

 دمحم فوده فوده دمحم تمثٌل الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل  باسمها فٌما عدا ما

ل باسم الشركة احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون اوالئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة ولرئٌس محجلس االدارة الحك فى التعام

وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن 

 13113برلم       23133124التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات ، تارٌخ : 

كة تابعة مصرٌة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لرئٌس مجلس ادارة الشركة السٌد / دمحم احمد حسن دمحم حسن ٌونس  شر -  2312

فوده فوده دمحم تمثٌل الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل  باسمها فٌما عدا ما 

معٌة العامة ولرئٌس محجلس االدارة الحك فى التعامل باسم الشركة احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون اوالئحتة التنفٌذٌة للج

وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن 

 13113برلم       23133124التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات ، تارٌخ : 

عمرو محمود امٌن احمد  شركة تابعة مصرٌة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وكافة صور التعامل مع  جمٌع البنون  -  2313

والمصارؾ والتولٌع على  الشٌكات واالفراج عن راس المال وله حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها 

الرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى وكالء الشركة وتحدٌد العمارٌة وحك االلتراض و

مرتباتهم واجورهم وله الحك فى تعٌٌن مدٌري االدارات وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وله حك توكٌل الؽٌر فى التعامل على 

برلم       23133124وتسدٌد كافة السندات االذنٌة ، تارٌخ : حسابات الشركة وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع 

13113 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 333 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دمحم فوده فوده دمحم صالح الدٌن  شركة تابعة مصرٌة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وكافة صور التعامل مع  جمٌع البنون  -  2314

الشراء والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها والمصارؾ والتولٌع على  الشٌكات واالفراج عن راس المال وله حك التولٌع على عمود 

العمارٌة وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى وكالء الشركة وتحدٌد 

على مرتباتهم واجورهم وله الحك فى تعٌٌن مدٌري االدارات وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وله حك توكٌل الؽٌر فى التعامل 

برلم       23133124حسابات الشركة وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة ، تارٌخ : 

13113 

احمد حسن دمحم حسن ٌونس  شركة تابعة مصرٌة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وكافة صور التعامل مع  جمٌع البنون  -  2315

شٌكات واالفراج عن راس المال وله حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها والمصارؾ والتولٌع على  ال

العمارٌة وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى وكالء الشركة وتحدٌد 

باسم الشركة ولصالحها وله حك توكٌل الؽٌر فى التعامل على  مرتباتهم واجورهم وله الحك فى تعٌٌن مدٌري االدارات وكل ذلن

برلم       23133124حسابات الشركة وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة ، تارٌخ : 

13113 

وابرام كافة العمود واشهارها  عمرو محمود امٌن احمد  شركة تابعة مصرٌة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والتجارٌة -  2316

والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او االجل وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 13113برلم       23133124

ابرام كافة العمود دمحم فوده فوده دمحم صالح الدٌن  شركة تابعة مصرٌة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والتجارٌة و -  2311

واشهارها والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او االجل وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 13113برلم       23133124

العمود واشهارها احمد حسن دمحم حسن ٌونس  شركة تابعة مصرٌة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والتجارٌة وابرام كافة  -  2312

والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او االجل وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 13113برلم       23133124

 141622برلم       23133124دمحم عادل دمحم جمٌل  شركة مساهمة  مدٌر فرع  عزل ، تارٌخ :  -  2313

عبان احمد همام  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة بذات  الصالحٌات الواردة حازم ش -  2323

 2152برلم       23133124بالسجل التجارى ، تارٌخ : 

احمد حسٌن رٌاض الؽراب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة بذات  الصالحٌات الواردة  -  2321

 2152برلم       23133124جل التجارى ، تارٌخ : بالس

حسام عبدالعزٌز على راضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة بذات   -  2322

 2152برلم       23133124الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  اعادة تشكٌل مجلس   عمرو صبحى دمحم عبدالعزٌز الخشاب -  2323

 2152برلم       23133124االدارة بذات  الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى ، تارٌخ : 

 6153برلم       23133124احمد حسن دمحم حسن دروٌش  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2324

 6153برلم       23133124ضان دمحم شاكركامل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : سعد رم -  2325

 6153برلم       23133124عمرو فاروق عبد السمٌع حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2326

    23133124منتدب   ، تارٌخ : دمحم محٌى الدٌن محمود حسن صبرى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو  -  2321

 6153برلم   

    23133124احمد حسن دمحم حسن دروٌش  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  2322

 6153برلم   
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 343 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    23133124خ : سعد رمضان دمحم شاكركامل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌ -  2323

 6153برلم   

    23133124عمرو فاروق عبد السمٌع حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  2333

 6153برلم   

،  دمحم محٌى الدٌن محمود حسن صبرى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة -  2331

 6153برلم       23133124تارٌخ : 

دمحم رجب محسن البصال  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌران الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهم ) مجتمعٌن  -  2332

ة او المانون او او منفردٌن ( فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا احتفظ به صراحة فى عمد الشرك

الئحته التنفٌذٌة للجمعٌه العامه وللمدٌرون ) مجتمعٌن او منفردٌن ( اجراء كافة العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركة 

وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع 

 12533برلم       23133125دٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة ، تارٌخ : وتحوٌل وتس

دمحم مصطفى اسماعٌل دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌران الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهم ) مجتمعٌن  -  2333

فٌما عدا احتفظ به صراحة فى عمد الشركة او المانون او  او منفردٌن ( فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها

الئحته التنفٌذٌة للجمعٌه العامه وللمدٌرون ) مجتمعٌن او منفردٌن ( اجراء كافة العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركة 

ض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولب

 12533برلم       23133125وتحوٌل وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة ، تارٌخ : 

دمحم رجب محسن البصال  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك  -  2334

شراء االصول والمحالت التجارٌة والعمارات وكذلن االشتران فى المإسسات االخرى  بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ولهم حك

وكذلن الحك فى التولٌع على عمود الشراء ولهم حك التعامل مع البنون بالسحب واالٌداع وفتح وؼلك الحسابات باسم ولصالح 

مام جمٌع البنون وبٌع السٌارات واالصول الثابتة الشركة وتحمٌما الؼراضها ولهم حك االلتراض والرهن والتولٌع على الشٌكات ا

 12533برلم       23133125المنمولة امام مصلحة الشهر العمارى وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة ، تارٌخ : 

 دمحم مصطفى اسماعٌل دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك -  2335

بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ولهم حك شراء االصول والمحالت التجارٌة والعمارات وكذلن االشتران فى المإسسات االخرى 

وكذلن الحك فى التولٌع على عمود الشراء ولهم حك التعامل مع البنون بالسحب واالٌداع وفتح وؼلك الحسابات باسم ولصالح 

حك االلتراض والرهن والتولٌع على الشٌكات امام جمٌع البنون وبٌع السٌارات واالصول الثابتة الشركة وتحمٌما الؼراضها ولهم 

 12533برلم       23133125المنمولة امام مصلحة الشهر العمارى وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة ، تارٌخ : 

ه المدٌر بالصفة التى ٌتعامل بها ولهم حك توكٌل دمحم رجب محسن البصال  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  اال اذا ولع -  2336

 12533برلم       23133125الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر ) مجتمعٌن او منفردٌن( . ، تارٌخ : 

دمحم مصطفى اسماعٌل دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  اال اذا ولعه المدٌر بالصفة التى ٌتعامل بها ولهم حك توكٌل  -  2331

 12533برلم       23133125فى كل أو بعض ما ذكر ) مجتمعٌن او منفردٌن( . ، تارٌخ :  الؽٌر

دمحم محمود احمد نور الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن شركة مصر للتامٌنات الحٌاه  بدال من السٌد /دمحم  -  2332

 151413برلم       23133125ٌوسؾ كمال الدٌن دمحم ، تارٌخ : 

عمرو عزت سالمة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن مالن مركز مارٌنا بدال من السٌد / حسن دمحم الشافعى  -  2333

 114452برلم       23133125، تارٌخ : 

عمرو عزت سالمة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن مالن مركز مارٌنا بدال من السٌد / حسن دمحم الشافعى  -  2343

 114452برلم       23133125ارٌخ : ، ت

حك االدارة  -1شرٌن موصى  2خالد دمحم الهادى دمحم شكرى تّراب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج عدد  -  2341

والتولٌع للشرٌن المتضامن / خالد دمحم الهادى دمحم شكرى تراب وللشرٌن المتضامن / هدى دمحم الهادى دمحم شكرى تراب ) مجتمعان 

ولهم حك التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة من فتح الحسابات واالعتمادات المستندٌة بانواعها وإصدار (
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 341 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

خطابات الضمان بانواعها والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وصرفها على أن ٌكون ذلن لؽرض الشركة ولهم حك البٌع 

برلم       23133125كٌل الؽٌر فى جمٌع ما سبك فٌما عدا الشرٌن ، تارٌخ : والشراء باسم الشركة ولهم حك تفوٌض وتو

144211 

حك االدارة  -1شرٌن موصى  2خالد دمحم الهادى دمحم شكرى تّراب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج عدد  -  2342

/ هدى دمحم الهادى دمحم شكرى تراب ) مجتمعان والتولٌع للشرٌن المتضامن / خالد دمحم الهادى دمحم شكرى تراب وللشرٌن المتضامن 

(ولهم حك التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة من فتح الحسابات واالعتمادات المستندٌة بانواعها وإصدار 

البٌع  خطابات الضمان بانواعها والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وصرفها على أن ٌكون ذلن لؽرض الشركة ولهم حك

برلم       23133125والشراء باسم الشركة ولهم حك تفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى جمٌع ما سبك فٌما عدا الشرٌن ، تارٌخ : 

144211 

حك  -1شرٌن موصى  2هدى دمحم الهادى دمحم شكر تّراب  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج عدد  -  2343

الد دمحم الهادى دمحم شكرى تراب وللشرٌن المتضامن / هدى دمحم الهادى دمحم شكرى تراب ) االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن / خ

مجتمعان (ولهم حك التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة من فتح الحسابات واالعتمادات المستندٌة بانواعها 

شٌكات وصرفها على أن ٌكون ذلن لؽرض الشركة ولهم حك وإصدار خطابات الضمان بانواعها والسحب واالٌداع والتولٌع على ال

برلم       23133125البٌع والشراء باسم الشركة ولهم حك تفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى جمٌع ما سبك فٌما عدا الشرٌن ، تارٌخ : 

144211 

حك  -1موصى  شرٌن 2هدى دمحم الهادى دمحم شكر تّراب  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج عدد  -  2344

االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن / خالد دمحم الهادى دمحم شكرى تراب وللشرٌن المتضامن / هدى دمحم الهادى دمحم شكرى تراب ) 

مجتمعان (ولهم حك التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة من فتح الحسابات واالعتمادات المستندٌة بانواعها 

الضمان بانواعها والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وصرفها على أن ٌكون ذلن لؽرض الشركة ولهم حك  وإصدار خطابات

برلم       23133125البٌع والشراء باسم الشركة ولهم حك تفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى جمٌع ما سبك فٌما عدا الشرٌن ، تارٌخ : 

144211 

 ب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الموصى .خالد دمحم الهادى دمحم شكرى تّرا -  2345

  

مدٌر ؼٌر  متضامن ؼٌر شرٌن بالشركة  لة حك االدارة والتولٌع عن  -تعٌٌن المهندس / دمحم الهادى دمحم شكرى تراب   -2

ٌة مصر الشركة منفردا ولة جمٌع سلطات الشركاء المتضامنٌن المدٌرٌن بالشركة  ولة حك التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهور

العربٌة من فتح الحسابات واالعتمادات المستندٌة بانواعها واصدار خطابات الضمان بانواعها والسحب واالٌداع والتولٌع على 

الشٌكات وصرفها على ان ٌكون ذلن لؽرض الشركة ولة حك البٌع والشراء باسم الشركة ولة حك التولٌع على كافة العمود ، تارٌخ : 

 144211 برلم      23133125

 خالد دمحم الهادى دمحم شكرى تّراب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الموصى . -  2346

  

مدٌر ؼٌر  متضامن ؼٌر شرٌن بالشركة  لة حك االدارة والتولٌع عن  -تعٌٌن المهندس / دمحم الهادى دمحم شكرى تراب   -2

لشركة  ولة حك التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر الشركة منفردا ولة جمٌع سلطات الشركاء المتضامنٌن المدٌرٌن با

العربٌة من فتح الحسابات واالعتمادات المستندٌة بانواعها واصدار خطابات الضمان بانواعها والسحب واالٌداع والتولٌع على 

ٌع على كافة العمود ، تارٌخ : الشٌكات وصرفها على ان ٌكون ذلن لؽرض الشركة ولة حك البٌع والشراء باسم الشركة ولة حك التول

 144211برلم       23133125

 هدى دمحم الهادى دمحم شكر تّراب  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  الموصى . -  2341

  

مدٌر ؼٌر  متضامن ؼٌر شرٌن بالشركة  لة حك االدارة والتولٌع عن  -تعٌٌن المهندس / دمحم الهادى دمحم شكرى تراب   -2

نفردا ولة جمٌع سلطات الشركاء المتضامنٌن المدٌرٌن بالشركة  ولة حك التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر الشركة م

العربٌة من فتح الحسابات واالعتمادات المستندٌة بانواعها واصدار خطابات الضمان بانواعها والسحب واالٌداع والتولٌع على 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 342 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لشركة ولة حك البٌع والشراء باسم الشركة ولة حك التولٌع على كافة العمود ، تارٌخ : الشٌكات وصرفها على ان ٌكون ذلن لؽرض ا

 144211برلم       23133125

 هدى دمحم الهادى دمحم شكر تّراب  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  الموصى . -  2342

  

ٌر شرٌن بالشركة  لة حك االدارة والتولٌع عن مدٌر ؼٌر  متضامن ؼ -تعٌٌن المهندس / دمحم الهادى دمحم شكرى تراب   -2

الشركة منفردا ولة جمٌع سلطات الشركاء المتضامنٌن المدٌرٌن بالشركة  ولة حك التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر 

والتولٌع على  العربٌة من فتح الحسابات واالعتمادات المستندٌة بانواعها واصدار خطابات الضمان بانواعها والسحب واالٌداع

الشٌكات وصرفها على ان ٌكون ذلن لؽرض الشركة ولة حك البٌع والشراء باسم الشركة ولة حك التولٌع على كافة العمود ، تارٌخ : 

 144211برلم       23133125

كة وإبرام خالد دمحم الهادى دمحم شكرى تّراب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشر -  2343

العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة ولؽرضها ، والتولٌع امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك 

ومامورٌاتها ومكاتبها ومصلحة السجل التجارى ومصلحة الضرائب والهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة والهٌئة العامة للرلابة على 

والهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة ومصلحة الجمارن ومصلحة امن الموانى ولة حك تفوٌض وتوكٌل الصادرات والواردات 

 144211برلم       23133125الؽٌر فى جمٌع او بعض سلطاتة فٌما عدا الشرٌن الموصى . ، تارٌخ : 

امالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وإبرام خالد دمحم الهادى دمحم شكرى تّراب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والمع -  2353

العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة ولؽرضها ، والتولٌع امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك 

بة على ومامورٌاتها ومكاتبها ومصلحة السجل التجارى ومصلحة الضرائب والهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة والهٌئة العامة للرلا

الصادرات والواردات والهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة ومصلحة الجمارن ومصلحة امن الموانى ولة حك تفوٌض وتوكٌل 

 144211برلم       23133125الؽٌر فى جمٌع او بعض سلطاتة فٌما عدا الشرٌن الموصى . ، تارٌخ : 

سٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة هدى دمحم الهادى دمحم شكر تّراب  توصٌة ب -  2351

وإبرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة ولؽرضها ، والتولٌع امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك 

الجتماعٌة والهٌئة العامة للرلابة على ومامورٌاتها ومكاتبها ومصلحة السجل التجارى ومصلحة الضرائب والهٌئة العامة للتامٌنات ا

الصادرات والواردات والهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة ومصلحة الجمارن ومصلحة امن الموانى ولة حك تفوٌض وتوكٌل 

 144211برلم       23133125الؽٌر فى جمٌع او بعض سلطاتة فٌما عدا الشرٌن الموصى . ، تارٌخ : 

الهادى دمحم شكر تّراب  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة هدى دمحم  -  2352

وإبرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة ولؽرضها ، والتولٌع امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك 

ائب والهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة والهٌئة العامة للرلابة على ومامورٌاتها ومكاتبها ومصلحة السجل التجارى ومصلحة الضر

الصادرات والواردات والهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة ومصلحة الجمارن ومصلحة امن الموانى ولة حك تفوٌض وتوكٌل 

 144211رلم   ب    23133125الؽٌر فى جمٌع او بعض سلطاتة فٌما عدا الشرٌن الموصى . ، تارٌخ : 

برلم       23133125أٌمن صالح دمحم إبراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس مجلس الدوله ، تارٌخ :  -  2353

2633 

برلم       23133125أٌمن صالح دمحم إبراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس مجلس الدوله ، تارٌخ :  -  2354

2633 

    23133125ارق شاهٌن على شاهٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس مجلس الدوله ، تارٌخ : ط -  2355

 2633برلم   

    23133125طارق شاهٌن على شاهٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس مجلس الدوله ، تارٌخ :  -  2356

 2633برلم   

    23133125ركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس مجلس الدوله ، تارٌخ : عادل أحمد عبد الحمٌد رزق  ش -  2351

 2633برلم   



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 343 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    23133125عادل أحمد عبد الحمٌد رزق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس مجلس الدوله ، تارٌخ :  -  2352

 2633برلم   

    23133125جلس ادارة  نائب رئٌس مجلس الدوله ، تارٌخ : أشرؾ عبد المنعم إمام كامل  شركة مساهمة  عضو م -  2353

 2633برلم   

    23133125أشرؾ عبد المنعم إمام كامل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس مجلس الدوله ، تارٌخ :  -  2363

 2633برلم   

    23133125مجلس الدوله ، تارٌخ : منى محمود فرحات صبرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس  -  2361

 2633برلم   

    23133125منى محمود فرحات صبرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس مجلس الدوله ، تارٌخ :  -  2362

 2633برلم   

برلم       23133125حسام حسٌن دمحم الروٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس مجلس الدوله ، تارٌخ :  -  2363

2633 

برلم       23133125حسام حسٌن دمحم الروٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس مجلس الدوله ، تارٌخ :  -  2364

2633 

برلم       23133125أحمد مرسى صادق دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس مجلس الدوله ، تارٌخ :  -  2365

2633 

برلم       23133125أحمد مرسى صادق دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس مجلس الدوله ، تارٌخ :  -  2366

2633 

    23133125دمحم طلعت دمحم حسٌن عبد البارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  نائب رئٌس مجلس الدوله ، تارٌخ :  -  2361

 2633برلم   

    23133125 حسٌن عبد البارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  نائب رئٌس مجلس الدوله ، تارٌخ : دمحم طلعت دمحم -  2362

 2633برلم   

احمد ٌسري عبد الرحمن دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس مجلس الدوله ، تارٌخ :  -  2363

 2633برلم       23133125

الرحمن دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس مجلس الدوله ، تارٌخ : احمد ٌسري عبد  -  2313

 2633برلم       23133125

برلم       23133125أٌمن صالح دمحم إبراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس لطاع النمل البحرى ، تارٌخ :  -  2311

2633 

برلم       23133125ركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس لطاع النمل البحرى ، تارٌخ : أٌمن صالح دمحم إبراهٌم  ش -  2312

2633 

    23133125طارق شاهٌن على شاهٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس لطاع النمل البحرى ، تارٌخ :  -  2313

 2633برلم   

    23133125رة  رئٌس لطاع النمل البحرى ، تارٌخ : طارق شاهٌن على شاهٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادا -  2314

 2633برلم   

    23133125عادل أحمد عبد الحمٌد رزق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس لطاع النمل البحرى ، تارٌخ :  -  2315

 2633برلم   



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 344 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    23133125نمل البحرى ، تارٌخ : عادل أحمد عبد الحمٌد رزق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس لطاع ال -  2316

 2633برلم   

    23133125أشرؾ عبد المنعم إمام كامل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس لطاع النمل البحرى ، تارٌخ :  -  2311

 2633برلم   

    23133125ارٌخ : أشرؾ عبد المنعم إمام كامل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس لطاع النمل البحرى ، ت -  2312

 2633برلم   

    23133125منى محمود فرحات صبرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس لطاع النمل البحرى ، تارٌخ :  -  2313

 2633برلم   

    23133125منى محمود فرحات صبرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس لطاع النمل البحرى ، تارٌخ :  -  2323

 2633  برلم 

برلم       23133125حسام حسٌن دمحم الروٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس لطاع النمل البحرى ، تارٌخ :  -  2321

2633 

برلم       23133125حسام حسٌن دمحم الروٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس لطاع النمل البحرى ، تارٌخ :  -  2322

2633 

برلم       23133125مرسى صادق دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس لطاع النمل البحرى ، تارٌخ : أحمد  -  2323

2633 

برلم       23133125أحمد مرسى صادق دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس لطاع النمل البحرى ، تارٌخ :  -  2324

2633 

    23133125شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  رئٌس لطاع النمل البحرى ، تارٌخ :  دمحم طلعت دمحم حسٌن عبد البارى  -  2325

 2633برلم   

    23133125دمحم طلعت دمحم حسٌن عبد البارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  رئٌس لطاع النمل البحرى ، تارٌخ :  -  2326

 2633برلم   

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس لطاع النمل البحرى ، تارٌخ :  احمد ٌسري عبد الرحمن دمحم سلٌمان  -  2321

 2633برلم       23133125

احمد ٌسري عبد الرحمن دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس لطاع النمل البحرى ، تارٌخ :  -  2322

 2633برلم       23133125

مة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس هٌئة موانى البحر األحمر ، تارٌخ : أٌمن صالح دمحم إبراهٌم  شركة مساه -  2323

 2633برلم       23133125

أٌمن صالح دمحم إبراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس هٌئة موانى البحر األحمر ، تارٌخ :  -  2333

 2633برلم       23133125

مة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس هٌئة موانى البحر األحمر ، تارٌخ : طارق شاهٌن على شاهٌن  شركة مساه -  2331

 2633برلم       23133125

طارق شاهٌن على شاهٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس هٌئة موانى البحر األحمر ، تارٌخ :  -  2332

 2633برلم       23133125

اهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس هٌئة موانى البحر األحمر ، تارٌخ : عادل أحمد عبد الحمٌد رزق  شركة مس -  2333

 2633برلم       23133125



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 345 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عادل أحمد عبد الحمٌد رزق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس هٌئة موانى البحر األحمر ، تارٌخ :  -  2334

 2633برلم       23133125

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس هٌئة موانى البحر األحمر ، تارٌخ : أشرؾ عبد المنعم إمام كامل   -  2335

 2633برلم       23133125

أشرؾ عبد المنعم إمام كامل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس هٌئة موانى البحر األحمر ، تارٌخ :  -  2336

 2633برلم       23133125

ى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس هٌئة موانى البحر األحمر ، تارٌخ : منى محمود فرحات صبر -  2331

 2633برلم       23133125

منى محمود فرحات صبرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس هٌئة موانى البحر األحمر ، تارٌخ :  -  2332

 2633برلم       23133125

ى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس هٌئة موانى البحر األحمر ، تارٌخ : حسام حسٌن دمحم الروٌن -  2333

 2633برلم       23133125

حسام حسٌن دمحم الروٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس هٌئة موانى البحر األحمر ، تارٌخ :  -  2133

 2633برلم       23133125

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس هٌئة موانى البحر األحمر ، تارٌخ :   أحمد مرسى صادق دمحم -  2131

 2633برلم       23133125

أحمد مرسى صادق دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس هٌئة موانى البحر األحمر ، تارٌخ :  -  2132

 2633برلم       23133125

البارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  نائب رئٌس هٌئة موانى البحر األحمر ، تارٌخ :  دمحم طلعت دمحم حسٌن عبد -  2133

 2633برلم       23133125

دمحم طلعت دمحم حسٌن عبد البارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  نائب رئٌس هٌئة موانى البحر األحمر ، تارٌخ :  -  2134

 2633برلم       23133125

د ٌسري عبد الرحمن دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس هٌئة موانى البحر األحمر ، تارٌخ احم -  2135

 2633برلم       23133125: 

احمد ٌسري عبد الرحمن دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس هٌئة موانى البحر األحمر ، تارٌخ  -  2136

 2633رلم   ب    23133125: 

    23133125أٌمن صالح دمحم إبراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس هٌئة مٌناء دمٌاط ، تارٌخ :  -  2131

 2633برلم   

    23133125أٌمن صالح دمحم إبراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس هٌئة مٌناء دمٌاط ، تارٌخ :  -  2132

 2633برلم   

    23133125طارق شاهٌن على شاهٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس هٌئة مٌناء دمٌاط ، تارٌخ :  -  2133

 2633برلم   

    23133125طارق شاهٌن على شاهٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس هٌئة مٌناء دمٌاط ، تارٌخ :  -  2113

 2633برلم   

    23133125عبد الحمٌد رزق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس هٌئة مٌناء دمٌاط ، تارٌخ :  عادل أحمد -  2111

 2633برلم   



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 346 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    23133125عادل أحمد عبد الحمٌد رزق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس هٌئة مٌناء دمٌاط ، تارٌخ :  -  2112

 2633برلم   

    23133125مام كامل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس هٌئة مٌناء دمٌاط ، تارٌخ : أشرؾ عبد المنعم إ -  2113

 2633برلم   

    23133125أشرؾ عبد المنعم إمام كامل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس هٌئة مٌناء دمٌاط ، تارٌخ :  -  2114

 2633برلم   

    23133125ركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس هٌئة مٌناء دمٌاط ، تارٌخ : منى محمود فرحات صبرى  ش -  2115

 2633برلم   

    23133125منى محمود فرحات صبرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس هٌئة مٌناء دمٌاط ، تارٌخ :  -  2116

 2633برلم   

    23133125و مجلس ادارة  نائب رئٌس هٌئة مٌناء دمٌاط ، تارٌخ : حسام حسٌن دمحم الروٌنى  شركة مساهمة  عض -  2111

 2633برلم   

    23133125حسام حسٌن دمحم الروٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس هٌئة مٌناء دمٌاط ، تارٌخ :  -  2112

 2633برلم   

    23133125ائب رئٌس هٌئة مٌناء دمٌاط ، تارٌخ : أحمد مرسى صادق دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ن -  2113

 2633برلم   

    23133125أحمد مرسى صادق دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس هٌئة مٌناء دمٌاط ، تارٌخ :  -  2123

 2633برلم   

ٌس هٌئة مٌناء دمٌاط ، تارٌخ : دمحم طلعت دمحم حسٌن عبد البارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  نائب رئ -  2121

 2633برلم       23133125

دمحم طلعت دمحم حسٌن عبد البارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  نائب رئٌس هٌئة مٌناء دمٌاط ، تارٌخ :  -  2122

 2633برلم       23133125

نائب رئٌس هٌئة مٌناء دمٌاط ، تارٌخ : احمد ٌسري عبد الرحمن دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2123

 2633برلم       23133125

احمد ٌسري عبد الرحمن دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس هٌئة مٌناء دمٌاط ، تارٌخ :  -  2124

 2633برلم       23133125

برلم       23133125ٌر عام مٌناء بورسعٌد ، تارٌخ : أٌمن صالح دمحم إبراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مد -  2125

2633 

برلم       23133125أٌمن صالح دمحم إبراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مدٌر عام مٌناء بورسعٌد ، تارٌخ :  -  2126

2633 

برلم       23133125تارٌخ :  طارق شاهٌن على شاهٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مدٌر عام مٌناء بورسعٌد ، -  2121

2633 

برلم       23133125طارق شاهٌن على شاهٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مدٌر عام مٌناء بورسعٌد ، تارٌخ :  -  2122

2633 

    23133125عادل أحمد عبد الحمٌد رزق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مدٌر عام مٌناء بورسعٌد ، تارٌخ :  -  2123

 2633برلم   



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 341 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    23133125عادل أحمد عبد الحمٌد رزق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مدٌر عام مٌناء بورسعٌد ، تارٌخ :  -  2133

 2633برلم   

    23133125أشرؾ عبد المنعم إمام كامل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مدٌر عام مٌناء بورسعٌد ، تارٌخ :  -  2131

 2633برلم   

    23133125أشرؾ عبد المنعم إمام كامل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مدٌر عام مٌناء بورسعٌد ، تارٌخ :  -  2132

 2633برلم   

    23133125منى محمود فرحات صبرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مدٌر عام مٌناء بورسعٌد ، تارٌخ :  -  2133

 2633برلم   

    23133125ات صبرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مدٌر عام مٌناء بورسعٌد ، تارٌخ : منى محمود فرح -  2134

 2633برلم   

برلم       23133125حسام حسٌن دمحم الروٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مدٌر عام مٌناء بورسعٌد ، تارٌخ :  -  2135

2633 

برلم       23133125عضو مجلس ادارة  مدٌر عام مٌناء بورسعٌد ، تارٌخ :   حسام حسٌن دمحم الروٌنى  شركة مساهمة -  2136

2633 

برلم       23133125أحمد مرسى صادق دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مدٌر عام مٌناء بورسعٌد ، تارٌخ :  -  2131

2633 

برلم       23133125مٌناء بورسعٌد ، تارٌخ :  أحمد مرسى صادق دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مدٌر عام -  2132

2633 

    23133125دمحم طلعت دمحم حسٌن عبد البارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مدٌر عام مٌناء بورسعٌد ، تارٌخ :  -  2133

 2633برلم   

    23133125ٌناء بورسعٌد ، تارٌخ : دمحم طلعت دمحم حسٌن عبد البارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مدٌر عام م -  2143

 2633برلم   

احمد ٌسري عبد الرحمن دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مدٌر عام مٌناء بورسعٌد ، تارٌخ :  -  2141

 2633برلم       23133125

ٌناء بورسعٌد ، تارٌخ : احمد ٌسري عبد الرحمن دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مدٌر عام م -  2142

 2633برلم       23133125

 2633برلم       23133125أٌمن صالح دمحم إبراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستشار بحرى ، تارٌخ :  -  2143

 2633برلم       23133125أٌمن صالح دمحم إبراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستشار بحرى ، تارٌخ :  -  2144

 2633برلم       23133125طارق شاهٌن على شاهٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستشار بحرى ، تارٌخ :  -  2145

 2633برلم       23133125طارق شاهٌن على شاهٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستشار بحرى ، تارٌخ :  -  2146

برلم       23133125اهمة  عضو مجلس ادارة  مستشار بحرى ، تارٌخ : عادل أحمد عبد الحمٌد رزق  شركة مس -  2141

2633 

برلم       23133125عادل أحمد عبد الحمٌد رزق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستشار بحرى ، تارٌخ :  -  2142

2633 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 342 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       23133125ارٌخ : أشرؾ عبد المنعم إمام كامل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستشار بحرى ، ت -  2143

2633 

برلم       23133125أشرؾ عبد المنعم إمام كامل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستشار بحرى ، تارٌخ :  -  2153

2633 

برلم       23133125منى محمود فرحات صبرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستشار بحرى ، تارٌخ :  -  2151

2633 

برلم       23133125ى محمود فرحات صبرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستشار بحرى ، تارٌخ : من -  2152

2633 

 2633برلم       23133125حسام حسٌن دمحم الروٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستشار بحرى ، تارٌخ :  -  2153

 2633برلم       23133125ادارة  مستشار بحرى ، تارٌخ : حسام حسٌن دمحم الروٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  2154

 2633برلم       23133125أحمد مرسى صادق دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستشار بحرى ، تارٌخ :  -  2155

 2633برلم       23133125أحمد مرسى صادق دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستشار بحرى ، تارٌخ :  -  2156

برلم       23133125دمحم طلعت دمحم حسٌن عبد البارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مستشار بحرى ، تارٌخ :  -  2151

2633 

برلم       23133125دمحم طلعت دمحم حسٌن عبد البارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مستشار بحرى ، تارٌخ :  -  2152

2633 

    23133125بد الرحمن دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستشار بحرى ، تارٌخ : احمد ٌسري ع -  2153

 2633برلم   

    23133125احمد ٌسري عبد الرحمن دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستشار بحرى ، تارٌخ :  -  2163

 2633برلم   

    23133125مة  عضو مجلس ادارة  رئٌس لطاع التشؽٌل والموازنات ، تارٌخ : أٌمن صالح دمحم إبراهٌم  شركة مساه -  2161

 2633برلم   

    23133125أٌمن صالح دمحم إبراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس لطاع التشؽٌل والموازنات ، تارٌخ :  -  2162

 2633برلم   

    23133125لس ادارة  رئٌس لطاع التشؽٌل والموازنات ، تارٌخ : طارق شاهٌن على شاهٌن  شركة مساهمة  عضو مج -  2163

 2633برلم   

    23133125طارق شاهٌن على شاهٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس لطاع التشؽٌل والموازنات ، تارٌخ :  -  2164

 2633برلم   

رئٌس لطاع التشؽٌل والموازنات ، تارٌخ :   عادل أحمد عبد الحمٌد رزق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة -  2165

 2633برلم       23133125

عادل أحمد عبد الحمٌد رزق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس لطاع التشؽٌل والموازنات ، تارٌخ :  -  2166

 2633برلم       23133125

ئٌس لطاع التشؽٌل والموازنات ، تارٌخ : أشرؾ عبد المنعم إمام كامل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ر -  2161

 2633برلم       23133125



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 343 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

أشرؾ عبد المنعم إمام كامل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس لطاع التشؽٌل والموازنات ، تارٌخ :  -  2162

 2633برلم       23133125

ع التشؽٌل والموازنات ، تارٌخ : منى محمود فرحات صبرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس لطا -  2163

 2633برلم       23133125

منى محمود فرحات صبرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس لطاع التشؽٌل والموازنات ، تارٌخ :  -  2113

 2633برلم       23133125

    23133125والموازنات ، تارٌخ : حسام حسٌن دمحم الروٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس لطاع التشؽٌل  -  2111

 2633برلم   

    23133125حسام حسٌن دمحم الروٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس لطاع التشؽٌل والموازنات ، تارٌخ :  -  2112

 2633برلم   

    23133125، تارٌخ : أحمد مرسى صادق دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس لطاع التشؽٌل والموازنات  -  2113

 2633برلم   

    23133125أحمد مرسى صادق دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس لطاع التشؽٌل والموازنات ، تارٌخ :  -  2114

 2633برلم   

تارٌخ : دمحم طلعت دمحم حسٌن عبد البارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  رئٌس لطاع التشؽٌل والموازنات ،  -  2115

 2633برلم       23133125

دمحم طلعت دمحم حسٌن عبد البارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  رئٌس لطاع التشؽٌل والموازنات ، تارٌخ :  -  2116

 2633برلم       23133125

لموازنات ، تارٌخ : احمد ٌسري عبد الرحمن دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس لطاع التشؽٌل وا -  2111

 2633برلم       23133125

احمد ٌسري عبد الرحمن دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس لطاع التشؽٌل والموازنات ، تارٌخ :  -  2112

 2633برلم       23133125

مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فى أٌمن صالح دمحم إبراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض السٌد/ رئٌس  -  2113

ملٌون جنٌه ]عشرة مالٌٌن جنٌهاً الؼٌر[ أما بالنسبة للعمود الضرورٌة  13التولٌع وإدارة الشركة كممثل لانونى لها )فى حدود مبلػ 

ة والؽٌر حكومٌة فٌتم تولٌعها مهما ارتفعت لٌمتها على أن ٌتم العرض على المجلس فى الجلسة التالٌة( أمام جمٌع الجهات الحكومٌ

والشهر العمارى والسجل التجارى ومصلحة الشركات وهٌئة االستثمار والضرائب والجمارن والموانى والمرور والبنون وكافة 

 2633برلم       23133125الجهات األخرى وتمثٌلها فى جمٌع األمور األخرى المتعلمة ، تارٌخ : 

ة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض السٌد/ رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فى أٌمن صالح دمحم إبراهٌم  شركة مساهم -  2123

ملٌون جنٌه ]عشرة مالٌٌن جنٌهاً الؼٌر[ أما بالنسبة للعمود الضرورٌة  13التولٌع وإدارة الشركة كممثل لانونى لها )فى حدود مبلػ 

لسة التالٌة( أمام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة فٌتم تولٌعها مهما ارتفعت لٌمتها على أن ٌتم العرض على المجلس فى الج

والشهر العمارى والسجل التجارى ومصلحة الشركات وهٌئة االستثمار والضرائب والجمارن والموانى والمرور والبنون وكافة 

 2633برلم       23133125الجهات األخرى وتمثٌلها فى جمٌع األمور األخرى المتعلمة ، تارٌخ : 

طارق شاهٌن على شاهٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض السٌد/ رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فى  -  2121

ملٌون جنٌه ]عشرة مالٌٌن جنٌهاً الؼٌر[ أما بالنسبة للعمود الضرورٌة  13التولٌع وإدارة الشركة كممثل لانونى لها )فى حدود مبلػ 

على أن ٌتم العرض على المجلس فى الجلسة التالٌة( أمام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة  فٌتم تولٌعها مهما ارتفعت لٌمتها

والشهر العمارى والسجل التجارى ومصلحة الشركات وهٌئة االستثمار والضرائب والجمارن والموانى والمرور والبنون وكافة 

 2633برلم       23133125رٌخ : الجهات األخرى وتمثٌلها فى جمٌع األمور األخرى المتعلمة ، تا



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 353 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

طارق شاهٌن على شاهٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض السٌد/ رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فى  -  2122

رٌة ملٌون جنٌه ]عشرة مالٌٌن جنٌهاً الؼٌر[ أما بالنسبة للعمود الضرو 13التولٌع وإدارة الشركة كممثل لانونى لها )فى حدود مبلػ 

فٌتم تولٌعها مهما ارتفعت لٌمتها على أن ٌتم العرض على المجلس فى الجلسة التالٌة( أمام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة 

والشهر العمارى والسجل التجارى ومصلحة الشركات وهٌئة االستثمار والضرائب والجمارن والموانى والمرور والبنون وكافة 

 2633برلم       23133125فى جمٌع األمور األخرى المتعلمة ، تارٌخ : الجهات األخرى وتمثٌلها 

عادل أحمد عبد الحمٌد رزق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض السٌد/ رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  -  2123

جنٌهاً الؼٌر[ أما بالنسبة للعمود  ملٌون جنٌه ]عشرة مالٌٌن 13فى التولٌع وإدارة الشركة كممثل لانونى لها )فى حدود مبلػ 

الضرورٌة فٌتم تولٌعها مهما ارتفعت لٌمتها على أن ٌتم العرض على المجلس فى الجلسة التالٌة( أمام جمٌع الجهات الحكومٌة 

ر والؽٌر حكومٌة والشهر العمارى والسجل التجارى ومصلحة الشركات وهٌئة االستثمار والضرائب والجمارن والموانى والمرو

 2633برلم       23133125والبنون وكافة الجهات األخرى وتمثٌلها فى جمٌع األمور األخرى المتعلمة ، تارٌخ : 

عادل أحمد عبد الحمٌد رزق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض السٌد/ رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  -  2124

ملٌون جنٌه ]عشرة مالٌٌن جنٌهاً الؼٌر[ أما بالنسبة للعمود  13فى حدود مبلػ فى التولٌع وإدارة الشركة كممثل لانونى لها )

الضرورٌة فٌتم تولٌعها مهما ارتفعت لٌمتها على أن ٌتم العرض على المجلس فى الجلسة التالٌة( أمام جمٌع الجهات الحكومٌة 

تثمار والضرائب والجمارن والموانى والمرور والؽٌر حكومٌة والشهر العمارى والسجل التجارى ومصلحة الشركات وهٌئة االس

 2633برلم       23133125والبنون وكافة الجهات األخرى وتمثٌلها فى جمٌع األمور األخرى المتعلمة ، تارٌخ : 

أشرؾ عبد المنعم إمام كامل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض السٌد/ رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  -  2125

ملٌون جنٌه ]عشرة مالٌٌن جنٌهاً الؼٌر[ أما بالنسبة للعمود  13التولٌع وإدارة الشركة كممثل لانونى لها )فى حدود مبلػ فى 

الضرورٌة فٌتم تولٌعها مهما ارتفعت لٌمتها على أن ٌتم العرض على المجلس فى الجلسة التالٌة( أمام جمٌع الجهات الحكومٌة 

والسجل التجارى ومصلحة الشركات وهٌئة االستثمار والضرائب والجمارن والموانى والمرور والؽٌر حكومٌة والشهر العمارى 

 2633برلم       23133125والبنون وكافة الجهات األخرى وتمثٌلها فى جمٌع األمور األخرى المتعلمة ، تارٌخ : 

ٌد/ رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب أشرؾ عبد المنعم إمام كامل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض الس -  2126

ملٌون جنٌه ]عشرة مالٌٌن جنٌهاً الؼٌر[ أما بالنسبة للعمود  13فى التولٌع وإدارة الشركة كممثل لانونى لها )فى حدود مبلػ 

ت الحكومٌة الضرورٌة فٌتم تولٌعها مهما ارتفعت لٌمتها على أن ٌتم العرض على المجلس فى الجلسة التالٌة( أمام جمٌع الجها

والؽٌر حكومٌة والشهر العمارى والسجل التجارى ومصلحة الشركات وهٌئة االستثمار والضرائب والجمارن والموانى والمرور 

 2633برلم       23133125والبنون وكافة الجهات األخرى وتمثٌلها فى جمٌع األمور األخرى المتعلمة ، تارٌخ : 

ة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض السٌد/ رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب منى محمود فرحات صبرى  شرك -  2121

ملٌون جنٌه ]عشرة مالٌٌن جنٌهاً الؼٌر[ أما بالنسبة للعمود  13فى التولٌع وإدارة الشركة كممثل لانونى لها )فى حدود مبلػ 

فى الجلسة التالٌة( أمام جمٌع الجهات الحكومٌة  الضرورٌة فٌتم تولٌعها مهما ارتفعت لٌمتها على أن ٌتم العرض على المجلس

والؽٌر حكومٌة والشهر العمارى والسجل التجارى ومصلحة الشركات وهٌئة االستثمار والضرائب والجمارن والموانى والمرور 

 2633برلم       23133125والبنون وكافة الجهات األخرى وتمثٌلها فى جمٌع األمور األخرى المتعلمة ، تارٌخ : 

منى محمود فرحات صبرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض السٌد/ رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  -  2122

ملٌون جنٌه ]عشرة مالٌٌن جنٌهاً الؼٌر[ أما بالنسبة للعمود  13فى التولٌع وإدارة الشركة كممثل لانونى لها )فى حدود مبلػ 

لٌمتها على أن ٌتم العرض على المجلس فى الجلسة التالٌة( أمام جمٌع الجهات الحكومٌة  الضرورٌة فٌتم تولٌعها مهما ارتفعت

والؽٌر حكومٌة والشهر العمارى والسجل التجارى ومصلحة الشركات وهٌئة االستثمار والضرائب والجمارن والموانى والمرور 

 2633برلم       23133125مة ، تارٌخ : والبنون وكافة الجهات األخرى وتمثٌلها فى جمٌع األمور األخرى المتعل

حسام حسٌن دمحم الروٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض السٌد/ رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فى  -  2123

مود الضرورٌة ملٌون جنٌه ]عشرة مالٌٌن جنٌهاً الؼٌر[ أما بالنسبة للع 13التولٌع وإدارة الشركة كممثل لانونى لها )فى حدود مبلػ 

فٌتم تولٌعها مهما ارتفعت لٌمتها على أن ٌتم العرض على المجلس فى الجلسة التالٌة( أمام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة 

والشهر العمارى والسجل التجارى ومصلحة الشركات وهٌئة االستثمار والضرائب والجمارن والموانى والمرور والبنون وكافة 

 2633برلم       23133125وتمثٌلها فى جمٌع األمور األخرى المتعلمة ، تارٌخ : الجهات األخرى 

حسام حسٌن دمحم الروٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض السٌد/ رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فى  -  2133

مالٌٌن جنٌهاً الؼٌر[ أما بالنسبة للعمود الضرورٌة  ملٌون جنٌه ]عشرة 13التولٌع وإدارة الشركة كممثل لانونى لها )فى حدود مبلػ 
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 351 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

فٌتم تولٌعها مهما ارتفعت لٌمتها على أن ٌتم العرض على المجلس فى الجلسة التالٌة( أمام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة 

والمرور والبنون وكافة  والشهر العمارى والسجل التجارى ومصلحة الشركات وهٌئة االستثمار والضرائب والجمارن والموانى

 2633برلم       23133125الجهات األخرى وتمثٌلها فى جمٌع األمور األخرى المتعلمة ، تارٌخ : 

أحمد مرسى صادق دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض السٌد/ رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فى  -  2131

ملٌون جنٌه ]عشرة مالٌٌن جنٌهاً الؼٌر[ أما بالنسبة للعمود الضرورٌة  13)فى حدود مبلػ  التولٌع وإدارة الشركة كممثل لانونى لها

فٌتم تولٌعها مهما ارتفعت لٌمتها على أن ٌتم العرض على المجلس فى الجلسة التالٌة( أمام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة 

ستثمار والضرائب والجمارن والموانى والمرور والبنون وكافة والشهر العمارى والسجل التجارى ومصلحة الشركات وهٌئة اال

 2633برلم       23133125الجهات األخرى وتمثٌلها فى جمٌع األمور األخرى المتعلمة ، تارٌخ : 

أحمد مرسى صادق دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض السٌد/ رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فى  -  2132

ملٌون جنٌه ]عشرة مالٌٌن جنٌهاً الؼٌر[ أما بالنسبة للعمود الضرورٌة  13لٌع وإدارة الشركة كممثل لانونى لها )فى حدود مبلػ التو

فٌتم تولٌعها مهما ارتفعت لٌمتها على أن ٌتم العرض على المجلس فى الجلسة التالٌة( أمام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة 

جل التجارى ومصلحة الشركات وهٌئة االستثمار والضرائب والجمارن والموانى والمرور والبنون وكافة والشهر العمارى والس

 2633برلم       23133125الجهات األخرى وتمثٌلها فى جمٌع األمور األخرى المتعلمة ، تارٌخ : 

لسٌد/ رئٌس مجلس اإلدارة والعضو دمحم طلعت دمحم حسٌن عبد البارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض ا -  2133

ملٌون جنٌه ]عشرة مالٌٌن جنٌهاً الؼٌر[ أما بالنسبة للعمود  13المنتدب فى التولٌع وإدارة الشركة كممثل لانونى لها )فى حدود مبلػ 

هات الحكومٌة الضرورٌة فٌتم تولٌعها مهما ارتفعت لٌمتها على أن ٌتم العرض على المجلس فى الجلسة التالٌة( أمام جمٌع الج

والؽٌر حكومٌة والشهر العمارى والسجل التجارى ومصلحة الشركات وهٌئة االستثمار والضرائب والجمارن والموانى والمرور 

 2633برلم       23133125والبنون وكافة الجهات األخرى وتمثٌلها فى جمٌع األمور األخرى المتعلمة ، تارٌخ : 

البارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض السٌد/ رئٌس مجلس اإلدارة والعضو  دمحم طلعت دمحم حسٌن عبد -  2134

ملٌون جنٌه ]عشرة مالٌٌن جنٌهاً الؼٌر[ أما بالنسبة للعمود  13المنتدب فى التولٌع وإدارة الشركة كممثل لانونى لها )فى حدود مبلػ 

رض على المجلس فى الجلسة التالٌة( أمام جمٌع الجهات الحكومٌة الضرورٌة فٌتم تولٌعها مهما ارتفعت لٌمتها على أن ٌتم الع

والؽٌر حكومٌة والشهر العمارى والسجل التجارى ومصلحة الشركات وهٌئة االستثمار والضرائب والجمارن والموانى والمرور 

 2633برلم       23133125والبنون وكافة الجهات األخرى وتمثٌلها فى جمٌع األمور األخرى المتعلمة ، تارٌخ : 

احمد ٌسري عبد الرحمن دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض السٌد/ رئٌس مجلس اإلدارة والعضو  -  2135

ملٌون جنٌه ]عشرة مالٌٌن جنٌهاً الؼٌر[ أما بالنسبة للعمود  13المنتدب فى التولٌع وإدارة الشركة كممثل لانونى لها )فى حدود مبلػ 

فٌتم تولٌعها مهما ارتفعت لٌمتها على أن ٌتم العرض على المجلس فى الجلسة التالٌة( أمام جمٌع الجهات الحكومٌة  الضرورٌة

والؽٌر حكومٌة والشهر العمارى والسجل التجارى ومصلحة الشركات وهٌئة االستثمار والضرائب والجمارن والموانى والمرور 

 2633برلم       23133125جمٌع األمور األخرى المتعلمة ، تارٌخ : والبنون وكافة الجهات األخرى وتمثٌلها فى 

احمد ٌسري عبد الرحمن دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض السٌد/ رئٌس مجلس اإلدارة والعضو  -  2136

الٌٌن جنٌهاً الؼٌر[ أما بالنسبة للعمود ملٌون جنٌه ]عشرة م 13المنتدب فى التولٌع وإدارة الشركة كممثل لانونى لها )فى حدود مبلػ 

الضرورٌة فٌتم تولٌعها مهما ارتفعت لٌمتها على أن ٌتم العرض على المجلس فى الجلسة التالٌة( أمام جمٌع الجهات الحكومٌة 

المرور والؽٌر حكومٌة والشهر العمارى والسجل التجارى ومصلحة الشركات وهٌئة االستثمار والضرائب والجمارن والموانى و

 2633برلم       23133125والبنون وكافة الجهات األخرى وتمثٌلها فى جمٌع األمور األخرى المتعلمة ، تارٌخ : 

أٌمن صالح دمحم إبراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بالشركة فى صلتها مع الؽٌر وكذا الحك فى تفوٌض الؽٌر  -  2131

 الجهات المذكورة والتؤشٌر بذلن التفوٌض فى السجل التجارى للشركة. إلنهاء األعمال التى تخص الشركة أمام

 ) د (  الموافمة علً اعتماد التولٌعات كاآلتى :

 أوال   : السٌد رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب.          

 ثانٌا : السٌد المدٌر العام.          

 ثالثا : السٌد المدٌر المالى.          
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 رابعا : السٌد رئٌس لسم الحسابات .          

علً أن تكون جمٌع المعامالت البنكٌة من صرؾ وإصدار شٌكات وتحوٌالت وخالفه مولعة بواسطة تولٌعان مجتمعان على    

 2633برلم       23133125األلل. ، تارٌخ : 

تها مع الؽٌر وكذا الحك فى تفوٌض الؽٌر أٌمن صالح دمحم إبراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بالشركة فى صل -  2132

 إلنهاء األعمال التى تخص الشركة أمام الجهات المذكورة والتؤشٌر بذلن التفوٌض فى السجل التجارى للشركة.

 ) د (  الموافمة علً اعتماد التولٌعات كاآلتى :

 أوال   : السٌد رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب.          

 ا : السٌد المدٌر العام.ثانٌ          

 ثالثا : السٌد المدٌر المالى.          

 رابعا : السٌد رئٌس لسم الحسابات .          

علً أن تكون جمٌع المعامالت البنكٌة من صرؾ وإصدار شٌكات وتحوٌالت وخالفه مولعة بواسطة تولٌعان مجتمعان على    

 2633برلم       23133125األلل. ، تارٌخ : 

طارق شاهٌن على شاهٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بالشركة فى صلتها مع الؽٌر وكذا الحك فى تفوٌض الؽٌر  -  2133

 إلنهاء األعمال التى تخص الشركة أمام الجهات المذكورة والتؤشٌر بذلن التفوٌض فى السجل التجارى للشركة.

 ) د (  الموافمة علً اعتماد التولٌعات كاآلتى :

 أوال   : السٌد رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب.          

 ثانٌا : السٌد المدٌر العام.          

 ثالثا : السٌد المدٌر المالى.          

 رابعا : السٌد رئٌس لسم الحسابات .          

ة بواسطة تولٌعان مجتمعان على علً أن تكون جمٌع المعامالت البنكٌة من صرؾ وإصدار شٌكات وتحوٌالت وخالفه مولع   

 2633برلم       23133125األلل. ، تارٌخ : 

طارق شاهٌن على شاهٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بالشركة فى صلتها مع الؽٌر وكذا الحك فى تفوٌض الؽٌر  -  2233

 السجل التجارى للشركة. إلنهاء األعمال التى تخص الشركة أمام الجهات المذكورة والتؤشٌر بذلن التفوٌض فى

 ) د (  الموافمة علً اعتماد التولٌعات كاآلتى :

 أوال   : السٌد رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب.          

 ثانٌا : السٌد المدٌر العام.          

 ثالثا : السٌد المدٌر المالى.          

 رابعا : السٌد رئٌس لسم الحسابات .          

أن تكون جمٌع المعامالت البنكٌة من صرؾ وإصدار شٌكات وتحوٌالت وخالفه مولعة بواسطة تولٌعان مجتمعان على علً    

 2633برلم       23133125األلل. ، تارٌخ : 

عادل أحمد عبد الحمٌد رزق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بالشركة فى صلتها مع الؽٌر وكذا الحك فى تفوٌض  -  2231

 نهاء األعمال التى تخص الشركة أمام الجهات المذكورة والتؤشٌر بذلن التفوٌض فى السجل التجارى للشركة.الؽٌر إل



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 353 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ) د (  الموافمة علً اعتماد التولٌعات كاآلتى :

 أوال   : السٌد رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب.          

 ثانٌا : السٌد المدٌر العام.          

 : السٌد المدٌر المالى. ثالثا          

 رابعا : السٌد رئٌس لسم الحسابات .          

علً أن تكون جمٌع المعامالت البنكٌة من صرؾ وإصدار شٌكات وتحوٌالت وخالفه مولعة بواسطة تولٌعان مجتمعان على    

 2633برلم       23133125األلل. ، تارٌخ : 

ساهمة  عضو مجلس ادارة  بالشركة فى صلتها مع الؽٌر وكذا الحك فى تفوٌض عادل أحمد عبد الحمٌد رزق  شركة م -  2232

 الؽٌر إلنهاء األعمال التى تخص الشركة أمام الجهات المذكورة والتؤشٌر بذلن التفوٌض فى السجل التجارى للشركة.

 ) د (  الموافمة علً اعتماد التولٌعات كاآلتى :

 دارة والعضو المنتدب.أوال   : السٌد رئٌس مجلس اإل          

 ثانٌا : السٌد المدٌر العام.          

 ثالثا : السٌد المدٌر المالى.          

 رابعا : السٌد رئٌس لسم الحسابات .          

علً أن تكون جمٌع المعامالت البنكٌة من صرؾ وإصدار شٌكات وتحوٌالت وخالفه مولعة بواسطة تولٌعان مجتمعان على    

 2633برلم       23133125، تارٌخ :  األلل.

أشرؾ عبد المنعم إمام كامل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بالشركة فى صلتها مع الؽٌر وكذا الحك فى تفوٌض  -  2233

 الؽٌر إلنهاء األعمال التى تخص الشركة أمام الجهات المذكورة والتؤشٌر بذلن التفوٌض فى السجل التجارى للشركة.

 الموافمة علً اعتماد التولٌعات كاآلتى :) د (  

 أوال   : السٌد رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب.          

 ثانٌا : السٌد المدٌر العام.          

 ثالثا : السٌد المدٌر المالى.          

 رابعا : السٌد رئٌس لسم الحسابات .          

من صرؾ وإصدار شٌكات وتحوٌالت وخالفه مولعة بواسطة تولٌعان مجتمعان على  علً أن تكون جمٌع المعامالت البنكٌة   

 2633برلم       23133125األلل. ، تارٌخ : 

أشرؾ عبد المنعم إمام كامل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بالشركة فى صلتها مع الؽٌر وكذا الحك فى تفوٌض  -  2234

 أمام الجهات المذكورة والتؤشٌر بذلن التفوٌض فى السجل التجارى للشركة. الؽٌر إلنهاء األعمال التى تخص الشركة

 ) د (  الموافمة علً اعتماد التولٌعات كاآلتى :

 أوال   : السٌد رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب.          

 ثانٌا : السٌد المدٌر العام.          

 ثالثا : السٌد المدٌر المالى.          



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 354 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 رابعا : السٌد رئٌس لسم الحسابات .          

علً أن تكون جمٌع المعامالت البنكٌة من صرؾ وإصدار شٌكات وتحوٌالت وخالفه مولعة بواسطة تولٌعان مجتمعان على    

 2633برلم       23133125األلل. ، تارٌخ : 

صلتها مع الؽٌر وكذا الحك فى تفوٌض  منى محمود فرحات صبرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بالشركة فى -  2235

 الؽٌر إلنهاء األعمال التى تخص الشركة أمام الجهات المذكورة والتؤشٌر بذلن التفوٌض فى السجل التجارى للشركة.

 ) د (  الموافمة علً اعتماد التولٌعات كاآلتى :

 أوال   : السٌد رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب.          

 انٌا : السٌد المدٌر العام.ث          

 ثالثا : السٌد المدٌر المالى.          

 رابعا : السٌد رئٌس لسم الحسابات .          

علً أن تكون جمٌع المعامالت البنكٌة من صرؾ وإصدار شٌكات وتحوٌالت وخالفه مولعة بواسطة تولٌعان مجتمعان على    

 2633برلم       23133125األلل. ، تارٌخ : 

منى محمود فرحات صبرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بالشركة فى صلتها مع الؽٌر وكذا الحك فى تفوٌض  -  2236

 الؽٌر إلنهاء األعمال التى تخص الشركة أمام الجهات المذكورة والتؤشٌر بذلن التفوٌض فى السجل التجارى للشركة.

 ) د (  الموافمة علً اعتماد التولٌعات كاآلتى :

 أوال   : السٌد رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب.          

 ثانٌا : السٌد المدٌر العام.          

 ثالثا : السٌد المدٌر المالى.          

 رابعا : السٌد رئٌس لسم الحسابات .          

ولعة بواسطة تولٌعان مجتمعان على علً أن تكون جمٌع المعامالت البنكٌة من صرؾ وإصدار شٌكات وتحوٌالت وخالفه م   

 2633برلم       23133125األلل. ، تارٌخ : 

حسام حسٌن دمحم الروٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بالشركة فى صلتها مع الؽٌر وكذا الحك فى تفوٌض الؽٌر  -  2231

 ٌض فى السجل التجارى للشركة.إلنهاء األعمال التى تخص الشركة أمام الجهات المذكورة والتؤشٌر بذلن التفو

 ) د (  الموافمة علً اعتماد التولٌعات كاآلتى :

 أوال   : السٌد رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب.          

 ثانٌا : السٌد المدٌر العام.          

 ثالثا : السٌد المدٌر المالى.          

 رابعا : السٌد رئٌس لسم الحسابات .          

علً أن تكون جمٌع المعامالت البنكٌة من صرؾ وإصدار شٌكات وتحوٌالت وخالفه مولعة بواسطة تولٌعان مجتمعان على    

 2633برلم       23133125األلل. ، تارٌخ : 

ر حسام حسٌن دمحم الروٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بالشركة فى صلتها مع الؽٌر وكذا الحك فى تفوٌض الؽٌ -  2232

 إلنهاء األعمال التى تخص الشركة أمام الجهات المذكورة والتؤشٌر بذلن التفوٌض فى السجل التجارى للشركة.



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 355 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ) د (  الموافمة علً اعتماد التولٌعات كاآلتى :

 أوال   : السٌد رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب.          

 ثانٌا : السٌد المدٌر العام.          

 لثا : السٌد المدٌر المالى.ثا          

 رابعا : السٌد رئٌس لسم الحسابات .          

علً أن تكون جمٌع المعامالت البنكٌة من صرؾ وإصدار شٌكات وتحوٌالت وخالفه مولعة بواسطة تولٌعان مجتمعان على    

 2633برلم       23133125األلل. ، تارٌخ : 

همة  عضو مجلس ادارة  بالشركة فى صلتها مع الؽٌر وكذا الحك فى تفوٌض الؽٌر أحمد مرسى صادق دمحم  شركة مسا -  2233

 إلنهاء األعمال التى تخص الشركة أمام الجهات المذكورة والتؤشٌر بذلن التفوٌض فى السجل التجارى للشركة.

 ) د (  الموافمة علً اعتماد التولٌعات كاآلتى :

 ارة والعضو المنتدب.أوال   : السٌد رئٌس مجلس اإلد          

 ثانٌا : السٌد المدٌر العام.          

 ثالثا : السٌد المدٌر المالى.          

 رابعا : السٌد رئٌس لسم الحسابات .          

علً أن تكون جمٌع المعامالت البنكٌة من صرؾ وإصدار شٌكات وتحوٌالت وخالفه مولعة بواسطة تولٌعان مجتمعان على    

 2633برلم       23133125تارٌخ :  األلل. ،

أحمد مرسى صادق دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بالشركة فى صلتها مع الؽٌر وكذا الحك فى تفوٌض الؽٌر  -  2213

 إلنهاء األعمال التى تخص الشركة أمام الجهات المذكورة والتؤشٌر بذلن التفوٌض فى السجل التجارى للشركة.

 علً اعتماد التولٌعات كاآلتى : ) د (  الموافمة

 أوال   : السٌد رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب.          

 ثانٌا : السٌد المدٌر العام.          

 ثالثا : السٌد المدٌر المالى.          

 رابعا : السٌد رئٌس لسم الحسابات .          

وإصدار شٌكات وتحوٌالت وخالفه مولعة بواسطة تولٌعان مجتمعان على علً أن تكون جمٌع المعامالت البنكٌة من صرؾ    

 2633برلم       23133125األلل. ، تارٌخ : 

دمحم طلعت دمحم حسٌن عبد البارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بالشركة فى صلتها مع الؽٌر وكذا الحك فى  -  2211

 مام الجهات المذكورة والتؤشٌر بذلن التفوٌض فى السجل التجارى للشركة.تفوٌض الؽٌر إلنهاء األعمال التى تخص الشركة أ

 ) د (  الموافمة علً اعتماد التولٌعات كاآلتى :

 أوال   : السٌد رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب.          

 ثانٌا : السٌد المدٌر العام.          

 ثالثا : السٌد المدٌر المالى.          



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 356 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 رابعا : السٌد رئٌس لسم الحسابات .          

علً أن تكون جمٌع المعامالت البنكٌة من صرؾ وإصدار شٌكات وتحوٌالت وخالفه مولعة بواسطة تولٌعان مجتمعان على    

 2633برلم       23133125األلل. ، تارٌخ : 

الشركة فى صلتها مع الؽٌر وكذا الحك فى دمحم طلعت دمحم حسٌن عبد البارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ب -  2212

 تفوٌض الؽٌر إلنهاء األعمال التى تخص الشركة أمام الجهات المذكورة والتؤشٌر بذلن التفوٌض فى السجل التجارى للشركة.

 ) د (  الموافمة علً اعتماد التولٌعات كاآلتى :

 أوال   : السٌد رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب.          

 ثانٌا : السٌد المدٌر العام.          

 ثالثا : السٌد المدٌر المالى.          

 رابعا : السٌد رئٌس لسم الحسابات .          

علً أن تكون جمٌع المعامالت البنكٌة من صرؾ وإصدار شٌكات وتحوٌالت وخالفه مولعة بواسطة تولٌعان مجتمعان على    

 2633رلم   ب    23133125األلل. ، تارٌخ : 

احمد ٌسري عبد الرحمن دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بالشركة فى صلتها مع الؽٌر وكذا الحك فى  -  2213

 تفوٌض الؽٌر إلنهاء األعمال التى تخص الشركة أمام الجهات المذكورة والتؤشٌر بذلن التفوٌض فى السجل التجارى للشركة.

 اد التولٌعات كاآلتى :) د (  الموافمة علً اعتم

 أوال   : السٌد رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب.          

 ثانٌا : السٌد المدٌر العام.          

 ثالثا : السٌد المدٌر المالى.          

 رابعا : السٌد رئٌس لسم الحسابات .          

كات وتحوٌالت وخالفه مولعة بواسطة تولٌعان مجتمعان على علً أن تكون جمٌع المعامالت البنكٌة من صرؾ وإصدار شٌ   

 2633برلم       23133125األلل. ، تارٌخ : 

احمد ٌسري عبد الرحمن دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بالشركة فى صلتها مع الؽٌر وكذا الحك فى  -  2214

 ات المذكورة والتؤشٌر بذلن التفوٌض فى السجل التجارى للشركة.تفوٌض الؽٌر إلنهاء األعمال التى تخص الشركة أمام الجه

 ) د (  الموافمة علً اعتماد التولٌعات كاآلتى :

 أوال   : السٌد رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب.          

 ثانٌا : السٌد المدٌر العام.          

 ثالثا : السٌد المدٌر المالى.          

 : السٌد رئٌس لسم الحسابات . رابعا          

علً أن تكون جمٌع المعامالت البنكٌة من صرؾ وإصدار شٌكات وتحوٌالت وخالفه مولعة بواسطة تولٌعان مجتمعان على    

 2633برلم       23133125األلل. ، تارٌخ : 

رة الهٌئة العامة لمٌناء اإلسكندرٌة أٌمن صالح دمحم إبراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس مجلس إدا -  2215

 2633برلم       23133125للتشؽٌل ، تارٌخ : 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 351 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

أٌمن صالح دمحم إبراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس مجلس إدارة الهٌئة العامة لمٌناء اإلسكندرٌة  -  2216

 2633برلم       23133125للتشؽٌل ، تارٌخ : 

شاهٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس مجلس إدارة الهٌئة العامة لمٌناء اإلسكندرٌة طارق شاهٌن على  -  2211

 2633برلم       23133125للتشؽٌل ، تارٌخ : 

طارق شاهٌن على شاهٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس مجلس إدارة الهٌئة العامة لمٌناء اإلسكندرٌة  -  2212

 2633برلم       23133125ٌخ : للتشؽٌل ، تار

عادل أحمد عبد الحمٌد رزق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس مجلس إدارة الهٌئة العامة لمٌناء  -  2213

 2633برلم       23133125اإلسكندرٌة للتشؽٌل ، تارٌخ : 

ئٌس مجلس إدارة الهٌئة العامة لمٌناء عادل أحمد عبد الحمٌد رزق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب ر -  2223

 2633برلم       23133125اإلسكندرٌة للتشؽٌل ، تارٌخ : 

أشرؾ عبد المنعم إمام كامل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس مجلس إدارة الهٌئة العامة لمٌناء  -  2221

 2633برلم       23133125اإلسكندرٌة للتشؽٌل ، تارٌخ : 

أشرؾ عبد المنعم إمام كامل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس مجلس إدارة الهٌئة العامة لمٌناء  -  2222

 2633برلم       23133125اإلسكندرٌة للتشؽٌل ، تارٌخ : 

كندرٌة منى محمود فرحات صبرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس مجلس إدارة الهٌئة العامة لمٌناء اإلس -  2223

 2633برلم       23133125للتشؽٌل ، تارٌخ : 

منى محمود فرحات صبرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس مجلس إدارة الهٌئة العامة لمٌناء اإلسكندرٌة  -  2224

 2633برلم       23133125للتشؽٌل ، تارٌخ : 

ادارة  نائب رئٌس مجلس إدارة الهٌئة العامة لمٌناء اإلسكندرٌة  حسام حسٌن دمحم الروٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس -  2225

 2633برلم       23133125للتشؽٌل ، تارٌخ : 

حسام حسٌن دمحم الروٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس مجلس إدارة الهٌئة العامة لمٌناء اإلسكندرٌة  -  2226

 2633برلم       23133125للتشؽٌل ، تارٌخ : 

أحمد مرسى صادق دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس مجلس إدارة الهٌئة العامة لمٌناء اإلسكندرٌة  -  2221

 2633برلم       23133125للتشؽٌل ، تارٌخ : 

اإلسكندرٌة أحمد مرسى صادق دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس مجلس إدارة الهٌئة العامة لمٌناء  -  2222

 2633برلم       23133125للتشؽٌل ، تارٌخ : 

دمحم طلعت دمحم حسٌن عبد البارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  نائب رئٌس مجلس إدارة الهٌئة العامة لمٌناء  -  2223

 2633برلم       23133125اإلسكندرٌة للتشؽٌل ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  نائب رئٌس مجلس إدارة الهٌئة العامة لمٌناء   دمحم طلعت دمحم حسٌن عبد البارى -  2233

 2633برلم       23133125اإلسكندرٌة للتشؽٌل ، تارٌخ : 

احمد ٌسري عبد الرحمن دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس مجلس إدارة الهٌئة العامة لمٌناء  -  2231

 2633برلم       23133125ٌل ، تارٌخ : اإلسكندرٌة للتشؽ

احمد ٌسري عبد الرحمن دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئٌس مجلس إدارة الهٌئة العامة لمٌناء  -  2232

 2633برلم       23133125اإلسكندرٌة للتشؽٌل ، تارٌخ : 

عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتحدٌد حسام حسٌن عبدالعزٌز حسٌن رمضان  شركة مساهمة   -  2233

رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب حك التولٌع  -وٌملن االستاذ / ٌوسؾ احمد عبد المادر العماد -الصالحٌات واالختصاصات 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 352 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

بكافة انواعها والمضاء عن الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والهٌئات العامة وشركات لطاع االعمال والشركات 

ومصلحة الضرائب بكافة درجاتها ووزارة النمل البحرى ولجنة التراخٌص بمطاع النمل البحرى وتمثٌل الشركة والتولٌع عنها امام 

 1322برلم       23133125البنون عن طرٌك السحب واالٌداع والتولٌع على مستندات المدٌونٌة والمروض واصدار ، تارٌخ : 

كامٌلٌا عبد المادر دمحم العماد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتحدٌد الصالحٌات  -  2234

رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب حك التولٌع عن الشركة  -وٌملن االستاذ / ٌوسؾ احمد عبد المادر العماد -واالختصاصات 

والهٌئات العامة وشركات لطاع االعمال والشركات بكافة انواعها والمضاء ومصلحة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

الضرائب بكافة درجاتها ووزارة النمل البحرى ولجنة التراخٌص بمطاع النمل البحرى وتمثٌل الشركة والتولٌع عنها امام البنون عن 

 1322برلم       23133125ار ، تارٌخ : طرٌك السحب واالٌداع والتولٌع على مستندات المدٌونٌة والمروض واصد

رٌم سعد شحاته دمحم على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتحدٌد الصالحٌات  -  2235

رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب حك التولٌع عن الشركة  -وٌملن االستاذ / ٌوسؾ احمد عبد المادر العماد -واالختصاصات 

م كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والهٌئات العامة وشركات لطاع االعمال والشركات بكافة انواعها والمضاء ومصلحة اما

الضرائب بكافة درجاتها ووزارة النمل البحرى ولجنة التراخٌص بمطاع النمل البحرى وتمثٌل الشركة والتولٌع عنها امام البنون عن 

 1322برلم       23133125ٌع على مستندات المدٌونٌة والمروض واصدار ، تارٌخ : طرٌك السحب واالٌداع والتول

جٌهان عبد المادر دمحم العماد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتحدٌد الصالحٌات  -  2236

ارة والعضو المنتدب حك التولٌع عن الشركة رئٌس مجلس االد -وٌملن االستاذ / ٌوسؾ احمد عبد المادر العماد -واالختصاصات 

امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والهٌئات العامة وشركات لطاع االعمال والشركات بكافة انواعها والمضاء ومصلحة 

ا امام البنون عن الضرائب بكافة درجاتها ووزارة النمل البحرى ولجنة التراخٌص بمطاع النمل البحرى وتمثٌل الشركة والتولٌع عنه

 1322برلم       23133125طرٌك السحب واالٌداع والتولٌع على مستندات المدٌونٌة والمروض واصدار ، تارٌخ : 

ٌوسؾ احمد عبد المادر العماد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتحدٌد  -  2231

رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب حك التولٌع  -االستاذ / ٌوسؾ احمد عبد المادر العماد وٌملن -الصالحٌات واالختصاصات 

عن الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والهٌئات العامة وشركات لطاع االعمال والشركات بكافة انواعها والمضاء 

التراخٌص بمطاع النمل البحرى وتمثٌل الشركة والتولٌع عنها امام ومصلحة الضرائب بكافة درجاتها ووزارة النمل البحرى ولجنة 

 1322برلم       23133125البنون عن طرٌك السحب واالٌداع والتولٌع على مستندات المدٌونٌة والمروض واصدار ، تارٌخ : 

لرهن لالصول وكافة حسام حسٌن عبدالعزٌز حسٌن رمضان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  خطابات الضمان وا -  2232

المعامالت البنكٌة وله فى ذلن اوسع السلطات فى تمثٌل الشركة والتولٌع على عمود التعدٌل امام الهٌئة العامة لالستثمار والشهر 

برلم       23133125العمارى والسجل التجارى وله الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما سبك ذكره . ، تارٌخ : 

1322 

كامٌلٌا عبد المادر دمحم العماد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  خطابات الضمان والرهن لالصول وكافة المعامالت  -  2233

البنكٌة وله فى ذلن اوسع السلطات فى تمثٌل الشركة والتولٌع على عمود التعدٌل امام الهٌئة العامة لالستثمار والشهر العمارى 

 1322برلم       23133125تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما سبك ذكره . ، تارٌخ :  والسجل التجارى وله الحك فى

رٌم سعد شحاته دمحم على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  خطابات الضمان والرهن لالصول وكافة المعامالت  -  2243

تعدٌل امام الهٌئة العامة لالستثمار والشهر العمارى البنكٌة وله فى ذلن اوسع السلطات فى تمثٌل الشركة والتولٌع على عمود ال

 1322برلم       23133125والسجل التجارى وله الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما سبك ذكره . ، تارٌخ : 

افة المعامالت جٌهان عبد المادر دمحم العماد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  خطابات الضمان والرهن لالصول وك -  2241

البنكٌة وله فى ذلن اوسع السلطات فى تمثٌل الشركة والتولٌع على عمود التعدٌل امام الهٌئة العامة لالستثمار والشهر العمارى 

 1322برلم       23133125والسجل التجارى وله الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما سبك ذكره . ، تارٌخ : 

مد عبد المادر العماد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  خطابات الضمان والرهن لالصول ٌوسؾ اح -  2242

وكافة المعامالت البنكٌة وله فى ذلن اوسع السلطات فى تمثٌل الشركة والتولٌع على عمود التعدٌل امام الهٌئة العامة لالستثمار 

    23133125ض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما سبك ذكره . ، تارٌخ : والشهر العمارى والسجل التجارى وله الحك فى تفوٌ

 1322برلم   
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 353 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

احمد عمر محمود على  شركة مساهمة  مدٌر عام  له كافه صالحٌات رئٌس مجلس االداره فى التولٌع على معامالت  -  2243

كة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الشركة وتعهداتها  وان ٌكون لة حك اإلدارة و التولٌع و التعامل باسم الشر

الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب واٌداع 

البنون و المصارؾ  و التولٌع على الشٌكات وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع

 6132برلم       23133125وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها و له حك التولٌع ، تارٌخ : 

احمد عمر محمود على  شركة مساهمة  مدٌر عام  على عمود الشراء الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة و االراضى و  -  2244

عمارى و التعامل مع السجل التجارى ومصلحة الضرائب ولة الحك فى تعٌٌن وعزل السٌارات ولة حك التولٌع امام مصلحة الشهر ال

مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولة حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات 

امالت الشركة بالنمد أو باألجل وله حك توكٌل أو االذنٌة و التجارٌة وابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمع

 6132برلم       23133125تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

( بالدور الخامس بالعمار رلم 16الفرع االول : شمة رلم ) -صبرى ابراهٌم دمحم عوض هللا  شركة مساهمة  مدٌر فرع   -  2245

 11363برلم       23133122الماهرة ، تارٌخ :  -النٌل  شارع لصر -سكة المناخ  4و2( 56)

( بالدور الخامس بالعمار رلم 16الفرع االول : شمة رلم ) -دمحم لطفً دمحم سٌد احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع   -  2246

 11363برلم       23133122الماهرة ، تارٌخ :  -شارع لصر النٌل  -سكة المناخ  4و2( 56)

( بالدور الخامس بالعمار رلم 16الفرع االول : شمة رلم ) -ر عادل سالمة بؽدادي عمر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تام -  2241

 11363برلم       23133122الماهرة ، تارٌخ :  -شارع لصر النٌل  -سكة المناخ  4و2( 56)

ش  153 -( بالدور االرضً 1نً : شمة رلم )الفرع الثا -صبرى ابراهٌم دمحم عوض هللا  شركة مساهمة  مدٌر فرع   -  2242

 11363برلم       23133122االسكندرٌة ، تارٌخ :  -سٌدي بشر  -لبلً السكة الحدٌد  -الماهرة 

ش  153 -( بالدور االرضً 1الفرع الثانً : شمة رلم ) -دمحم لطفً دمحم سٌد احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع   -  2243

 11363برلم       23133122االسكندرٌة ، تارٌخ :  -سٌدي بشر  -حدٌد لبلً السكة ال -الماهرة 

ش  153 -( بالدور االرضً 1الفرع الثانً : شمة رلم ) -تامر عادل سالمة بؽدادي عمر  شركة مساهمة  مدٌر فرع   -  2253

 11363برلم       23133122االسكندرٌة ، تارٌخ :  -سٌدي بشر  -لبلً السكة الحدٌد  -الماهرة 

( ش الباب  63بالعمار رلم  ) -الفرع الثالث : محل دورٌن -صبرى ابراهٌم دمحم عوض هللا  شركة مساهمة  مدٌر فرع   -  2251

 11363برلم       23133122االسكندرٌة ، تارٌخ :  -لسم اللبان -السكة الجدٌدة  -االخضر 

( ش الباب االخضر  63بالعمار رلم  ) -الفرع الثالث : محل دورٌن -  دمحم لطفً دمحم سٌد احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع -  2252

 11363برلم       23133122االسكندرٌة ، تارٌخ :  -لسم اللبان -السكة الجدٌدة  -

( ش الباب  63بالعمار رلم  ) -الفرع الثالث : محل دورٌن -تامر عادل سالمة بؽدادي عمر  شركة مساهمة  مدٌر فرع   -  2253

 11363برلم       23133122االسكندرٌة ، تارٌخ :  -لسم اللبان -السكة الجدٌدة  -خضر اال

جابر جابر السٌد ابو زٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات بنفس التشكٌل  -  2254

 3333برلم       23133122والصالحٌات السابمة ، تارٌخ : 

ماٌكل عادل صبحى جورجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن مجموعه امرٌكانا لالؼذٌة والمشروعات  -  2255

 2342برلم       23133122السٌاحٌة  بدال من السٌد /دمحم طه سالم فاضل ، تارٌخ : 

 السٌد محمود السٌد حماده  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌكون له   -  2256

لتعامل باسم الشركة امام كافه الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة بشان تولٌع العمود والمشاطرات التى تتعلك بمعامالت الحك فى ا

 3524برلم       23133122الشركة ونشاطها ووزارة التموٌن ووزارة الداخلٌة والدفاع ، تارٌخ : 

 م  ٌكون له  السٌد محمود السٌد حماده  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عا -  2251
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 363 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الحك فى التعامل باسم الشركة امام كافه الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة بشان تولٌع العمود والمشاطرات التى تتعلك بمعامالت 

 3524برلم       23133122الشركة ونشاطها ووزارة التموٌن ووزارة الداخلٌة والدفاع ، تارٌخ : 

 سئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌكون له  السٌد محمود السٌد حماده  ذات م -  2252

الحك فى التعامل باسم الشركة امام كافه الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة بشان تولٌع العمود والمشاطرات التى تتعلك بمعامالت 

 3524برلم       23133122الشركة ونشاطها ووزارة التموٌن ووزارة الداخلٌة والدفاع ، تارٌخ : 

 مود السٌد حماده  شركة مساهمة  مدٌر عام  ٌكون له  السٌد مح -  2253

الحك فى التعامل باسم الشركة امام كافه الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة بشان تولٌع العمود والمشاطرات التى تتعلك بمعامالت 

 3524برلم       23133122الشركة ونشاطها ووزارة التموٌن ووزارة الداخلٌة والدفاع ، تارٌخ : 

 السٌد محمود السٌد حماده  شركة مساهمة  مدٌر عام  ٌكون له   -  2263

الحك فى التعامل باسم الشركة امام كافه الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة بشان تولٌع العمود والمشاطرات التى تتعلك بمعامالت 

 3524برلم       23133122الشركة ونشاطها ووزارة التموٌن ووزارة الداخلٌة والدفاع ، تارٌخ : 

 السٌد محمود السٌد حماده  شركة مساهمة  مدٌر عام  ٌكون له   -  2261

الحك فى التعامل باسم الشركة امام كافه الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة بشان تولٌع العمود والمشاطرات التى تتعلك بمعامالت 

 3524برلم       23133122ٌخ : الشركة ونشاطها ووزارة التموٌن ووزارة الداخلٌة والدفاع ، تار

 ابراهٌم خضرى عبد الحمٌد احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر ادارى  ٌكون له   -  2262

الحك فى التعامل باسم الشركة امام كافه الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة بشان تولٌع العمود والمشاطرات التى تتعلك بمعامالت 

 3524برلم       23133122ووزارة الداخلٌة والدفاع ، تارٌخ : الشركة ونشاطها ووزارة التموٌن 

 ابراهٌم خضرى عبد الحمٌد احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر ادارى  ٌكون له   -  2263

الحك فى التعامل باسم الشركة امام كافه الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة بشان تولٌع العمود والمشاطرات التى تتعلك بمعامالت 

 3524برلم       23133122لشركة ونشاطها ووزارة التموٌن ووزارة الداخلٌة والدفاع ، تارٌخ : ا

 ابراهٌم خضرى عبد الحمٌد احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر ادارى  ٌكون له   -  2264

مشاطرات التى تتعلك بمعامالت الحك فى التعامل باسم الشركة امام كافه الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة بشان تولٌع العمود وال

 3524برلم       23133122الشركة ونشاطها ووزارة التموٌن ووزارة الداخلٌة والدفاع ، تارٌخ : 

 ابراهٌم خضرى عبد الحمٌد احمد  شركة مساهمة  مدٌر ادارى  ٌكون له   -  2265

بشان تولٌع العمود والمشاطرات التى تتعلك بمعامالت  الحك فى التعامل باسم الشركة امام كافه الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة

 3524برلم       23133122الشركة ونشاطها ووزارة التموٌن ووزارة الداخلٌة والدفاع ، تارٌخ : 

 ابراهٌم خضرى عبد الحمٌد احمد  شركة مساهمة  مدٌر ادارى  ٌكون له   -  2266

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة بشان تولٌع العمود والمشاطرات التى تتعلك بمعامالت الحك فى التعامل باسم الشركة امام كافه الجهات 

 3524برلم       23133122الشركة ونشاطها ووزارة التموٌن ووزارة الداخلٌة والدفاع ، تارٌخ : 

 ابراهٌم خضرى عبد الحمٌد احمد  شركة مساهمة  مدٌر ادارى  ٌكون له   -  2261

شركة امام كافه الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة بشان تولٌع العمود والمشاطرات التى تتعلك بمعامالت الحك فى التعامل باسم ال

 3524برلم       23133122الشركة ونشاطها ووزارة التموٌن ووزارة الداخلٌة والدفاع ، تارٌخ : 
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 361 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

حك فى تمثٌل الشركة  امام الجهات الحكومٌة السٌد محمود السٌد حماده  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وٌكون له ال -  2262

والؽٌر حكومٌة وصندوق تنمٌة الصادرات والتولٌع على مستندات دعم الصادرات وااللرارات والتفوٌضات البنكٌة الخاصة بها 

ا وامام كافة والرار المسئولٌة التضامنٌة نٌابة عن رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب وكذا امام مصلحة الجمارن بجمٌع فروعه

، تارٌخ :  3الجهات االمنٌة والرلابٌه  وامام المضاب والنٌابات مع ابماء كافة الصالحٌات السابمة للمدٌرٌن واعضاء مجلس االدارة 

 3524برلم       23133122

م الجهات الحكومٌة السٌد محمود السٌد حماده  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وٌكون له الحك فى تمثٌل الشركة  اما -  2263

والؽٌر حكومٌة وصندوق تنمٌة الصادرات والتولٌع على مستندات دعم الصادرات وااللرارات والتفوٌضات البنكٌة الخاصة بها 

والرار المسئولٌة التضامنٌة نٌابة عن رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب وكذا امام مصلحة الجمارن بجمٌع فروعها وامام كافة 

، تارٌخ :  3منٌة والرلابٌه  وامام المضاب والنٌابات مع ابماء كافة الصالحٌات السابمة للمدٌرٌن واعضاء مجلس االدارة الجهات اال

 3524برلم       23133122

السٌد محمود السٌد حماده  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وٌكون له الحك فى تمثٌل الشركة  امام الجهات الحكومٌة  -  2213

ر حكومٌة وصندوق تنمٌة الصادرات والتولٌع على مستندات دعم الصادرات وااللرارات والتفوٌضات البنكٌة الخاصة بها والؽٌ

والرار المسئولٌة التضامنٌة نٌابة عن رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب وكذا امام مصلحة الجمارن بجمٌع فروعها وامام كافة 

، تارٌخ :  3لمضاب والنٌابات مع ابماء كافة الصالحٌات السابمة للمدٌرٌن واعضاء مجلس االدارة الجهات االمنٌة والرلابٌه  وامام ا

 3524برلم       23133122

السٌد محمود السٌد حماده  شركة مساهمة  مدٌر عام  وٌكون له الحك فى تمثٌل الشركة  امام الجهات الحكومٌة والؽٌر  -  2211

والتولٌع على مستندات دعم الصادرات وااللرارات والتفوٌضات البنكٌة الخاصة بها والرار  حكومٌة وصندوق تنمٌة الصادرات

المسئولٌة التضامنٌة نٌابة عن رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب وكذا امام مصلحة الجمارن بجمٌع فروعها وامام كافة الجهات 

، تارٌخ :  3الصالحٌات السابمة للمدٌرٌن واعضاء مجلس االدارة االمنٌة والرلابٌه  وامام المضاب والنٌابات مع ابماء كافة 

 3524برلم       23133122

السٌد محمود السٌد حماده  شركة مساهمة  مدٌر عام  وٌكون له الحك فى تمثٌل الشركة  امام الجهات الحكومٌة والؽٌر  -  2212

درات وااللرارات والتفوٌضات البنكٌة الخاصة بها والرار حكومٌة وصندوق تنمٌة الصادرات والتولٌع على مستندات دعم الصا

المسئولٌة التضامنٌة نٌابة عن رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب وكذا امام مصلحة الجمارن بجمٌع فروعها وامام كافة الجهات 

، تارٌخ :  3ضاء مجلس االدارة االمنٌة والرلابٌه  وامام المضاب والنٌابات مع ابماء كافة الصالحٌات السابمة للمدٌرٌن واع

 3524برلم       23133122

السٌد محمود السٌد حماده  شركة مساهمة  مدٌر عام  وٌكون له الحك فى تمثٌل الشركة  امام الجهات الحكومٌة والؽٌر  -  2213

نكٌة الخاصة بها والرار حكومٌة وصندوق تنمٌة الصادرات والتولٌع على مستندات دعم الصادرات وااللرارات والتفوٌضات الب

المسئولٌة التضامنٌة نٌابة عن رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب وكذا امام مصلحة الجمارن بجمٌع فروعها وامام كافة الجهات 

، تارٌخ :  3االمنٌة والرلابٌه  وامام المضاب والنٌابات مع ابماء كافة الصالحٌات السابمة للمدٌرٌن واعضاء مجلس االدارة 

 3524برلم       23133122

ابراهٌم خضرى عبد الحمٌد احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر ادارى  وٌكون له الحك فى تمثٌل الشركة  امام الجهات  -  2214

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وصندوق تنمٌة الصادرات والتولٌع على مستندات دعم الصادرات وااللرارات والتفوٌضات البنكٌة 

والرار المسئولٌة التضامنٌة نٌابة عن رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب وكذا امام مصلحة الجمارن بجمٌع فروعها الخاصة بها 

 3وامام كافة الجهات االمنٌة والرلابٌه  وامام المضاب والنٌابات مع ابماء كافة الصالحٌات السابمة للمدٌرٌن واعضاء مجلس االدارة 

 3524  برلم     23133122، تارٌخ : 

ابراهٌم خضرى عبد الحمٌد احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر ادارى  وٌكون له الحك فى تمثٌل الشركة  امام الجهات  -  2215

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وصندوق تنمٌة الصادرات والتولٌع على مستندات دعم الصادرات وااللرارات والتفوٌضات البنكٌة 

التضامنٌة نٌابة عن رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب وكذا امام مصلحة الجمارن بجمٌع فروعها  الخاصة بها والرار المسئولٌة

 3وامام كافة الجهات االمنٌة والرلابٌه  وامام المضاب والنٌابات مع ابماء كافة الصالحٌات السابمة للمدٌرٌن واعضاء مجلس االدارة 

 3524برلم       23133122، تارٌخ : 

براهٌم خضرى عبد الحمٌد احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر ادارى  وٌكون له الحك فى تمثٌل الشركة  امام الجهات ا -  2216

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وصندوق تنمٌة الصادرات والتولٌع على مستندات دعم الصادرات وااللرارات والتفوٌضات البنكٌة 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 362 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب وكذا امام مصلحة الجمارن بجمٌع فروعها  الخاصة بها والرار المسئولٌة التضامنٌة نٌابة

 3وامام كافة الجهات االمنٌة والرلابٌه  وامام المضاب والنٌابات مع ابماء كافة الصالحٌات السابمة للمدٌرٌن واعضاء مجلس االدارة 

 3524برلم       23133122، تارٌخ : 

الحمٌد احمد  شركة مساهمة  مدٌر ادارى  وٌكون له الحك فى تمثٌل الشركة  امام الجهات الحكومٌة ابراهٌم خضرى عبد  -  2211

والؽٌر حكومٌة وصندوق تنمٌة الصادرات والتولٌع على مستندات دعم الصادرات وااللرارات والتفوٌضات البنكٌة الخاصة بها 

العضو المنتدب وكذا امام مصلحة الجمارن بجمٌع فروعها وامام كافة والرار المسئولٌة التضامنٌة نٌابة عن رئٌس مجلس االدارة و

، تارٌخ :  3الجهات االمنٌة والرلابٌه  وامام المضاب والنٌابات مع ابماء كافة الصالحٌات السابمة للمدٌرٌن واعضاء مجلس االدارة 

 3524برلم       23133122

ة  مدٌر ادارى  وٌكون له الحك فى تمثٌل الشركة  امام الجهات الحكومٌة ابراهٌم خضرى عبد الحمٌد احمد  شركة مساهم -  2212

والؽٌر حكومٌة وصندوق تنمٌة الصادرات والتولٌع على مستندات دعم الصادرات وااللرارات والتفوٌضات البنكٌة الخاصة بها 

مصلحة الجمارن بجمٌع فروعها وامام كافة  والرار المسئولٌة التضامنٌة نٌابة عن رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب وكذا امام

، تارٌخ :  3الجهات االمنٌة والرلابٌه  وامام المضاب والنٌابات مع ابماء كافة الصالحٌات السابمة للمدٌرٌن واعضاء مجلس االدارة 

 3524برلم       23133122

الحك فى تمثٌل الشركة  امام الجهات الحكومٌة  ابراهٌم خضرى عبد الحمٌد احمد  شركة مساهمة  مدٌر ادارى  وٌكون له -  2213

والؽٌر حكومٌة وصندوق تنمٌة الصادرات والتولٌع على مستندات دعم الصادرات وااللرارات والتفوٌضات البنكٌة الخاصة بها 

وعها وامام كافة والرار المسئولٌة التضامنٌة نٌابة عن رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب وكذا امام مصلحة الجمارن بجمٌع فر

، تارٌخ :  3الجهات االمنٌة والرلابٌه  وامام المضاب والنٌابات مع ابماء كافة الصالحٌات السابمة للمدٌرٌن واعضاء مجلس االدارة 

 3524برلم       23133122

برلم       23133122سالم دمحم سالم سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  2223

132316 

برلم       23133122حازم احمد عبد المنعم لاسم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  2221

132316 

    23133122معتز احمد عبد المنعم امٌن لاسم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  2222

 132316م   برل

برلم       23133122هدى عبد الستار عرفة  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  منتدب من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  2223

132316 

برلم       23133122حنفى دمحم حنفى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  2224

132316 

ى عبد الستار عبد الممصود ابراهٌم عرفة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  منتدب من ذوى الخبرة من -  2225

 132316برلم       23133122، تارٌخ : 

منح وتفوٌض السٌدة / منى عبد الستار   -سالم دمحم سالم سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تشكٌل مجلس  االدارة -  2226

عضو مجلس االدارة  -رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب والمهندس / سالم دمحم سالم سلٌمان  -الممصود ابراهٌم عرفة  عبد

المنتدب فى حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردٌن وفى حك االلتراض عن الشركة باسمها وفى جمٌع التعامالت مع البنون 

مباشرة جمٌع التصرفات منفردٌن وكذلن التولٌع على عمود الشراء سواء االصول الثابتة او والتولٌع على كافة العمود والتعهدات و

 132316برلم       23133122المنمولة او السٌارات امام مؤمورٌات الشهر العمارى او ، تارٌخ : 

نح وتفوٌض السٌدة / منى عبد م -حازم احمد عبد المنعم لاسم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تشكٌل مجلس  االدارة -  2221

عضو مجلس  -رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب والمهندس / سالم دمحم سالم سلٌمان  -الستار  عبد الممصود ابراهٌم عرفة 

االدارة المنتدب فى حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردٌن وفى حك االلتراض عن الشركة باسمها وفى جمٌع التعامالت مع 

ن والتولٌع على كافة العمود والتعهدات ومباشرة جمٌع التصرفات منفردٌن وكذلن التولٌع على عمود الشراء سواء االصول البنو

 132316برلم       23133122الثابتة او المنمولة او السٌارات امام مؤمورٌات الشهر العمارى او ، تارٌخ : 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 363 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

منح وتفوٌض السٌدة / منى  -همة  عضو مجلس ادارة  تشكٌل مجلس  االدارةمعتز احمد عبد المنعم امٌن لاسم  شركة مسا -  2222

عضو مجلس  -رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب والمهندس / سالم دمحم سالم سلٌمان  -عبد الستار  عبد الممصود ابراهٌم عرفة 

ن الشركة باسمها وفى جمٌع التعامالت مع االدارة المنتدب فى حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردٌن وفى حك االلتراض ع

البنون والتولٌع على كافة العمود والتعهدات ومباشرة جمٌع التصرفات منفردٌن وكذلن التولٌع على عمود الشراء سواء االصول 

 132316برلم       23133122الثابتة او المنمولة او السٌارات امام مؤمورٌات الشهر العمارى او ، تارٌخ : 

منح وتفوٌض السٌدة / منى عبد  -هدى عبد الستار عرفة  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تشكٌل مجلس  االدارة -  2223

عضو مجلس  -رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب والمهندس / سالم دمحم سالم سلٌمان  -الستار  عبد الممصود ابراهٌم عرفة 

ٌع عن الشركة منفردٌن وفى حك االلتراض عن الشركة باسمها وفى جمٌع التعامالت مع االدارة المنتدب فى حك االدارة والتول

البنون والتولٌع على كافة العمود والتعهدات ومباشرة جمٌع التصرفات منفردٌن وكذلن التولٌع على عمود الشراء سواء االصول 

 132316برلم       23133122ارٌخ : الثابتة او المنمولة او السٌارات امام مؤمورٌات الشهر العمارى او ، ت

منح وتفوٌض السٌدة / منى عبد  -حنفى دمحم حنفى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تشكٌل مجلس  االدارة -  2233

عضو مجلس  -رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب والمهندس / سالم دمحم سالم سلٌمان  -الستار  عبد الممصود ابراهٌم عرفة 

دارة المنتدب فى حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردٌن وفى حك االلتراض عن الشركة باسمها وفى جمٌع التعامالت مع اال

البنون والتولٌع على كافة العمود والتعهدات ومباشرة جمٌع التصرفات منفردٌن وكذلن التولٌع على عمود الشراء سواء االصول 

 132316برلم       23133122مام مؤمورٌات الشهر العمارى او ، تارٌخ : الثابتة او المنمولة او السٌارات ا

 -منى عبد الستار عبد الممصود ابراهٌم عرفة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تشكٌل مجلس  االدارة -  2231

ة والعضو المنتدب والمهندس / سالم دمحم رئٌس مجلس االدار -منح وتفوٌض السٌدة / منى عبد الستار  عبد الممصود ابراهٌم عرفة 

عضو مجلس االدارة المنتدب فى حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردٌن وفى حك االلتراض عن الشركة باسمها  -سالم سلٌمان 

ٌع على عمود وفى جمٌع التعامالت مع البنون والتولٌع على كافة العمود والتعهدات ومباشرة جمٌع التصرفات منفردٌن وكذلن التول

 132316برلم       23133122الشراء سواء االصول الثابتة او المنمولة او السٌارات امام مؤمورٌات الشهر العمارى او ، تارٌخ : 

سالم دمحم سالم سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اى مكاتب او جهات حكومٌة ٌلزمها طبٌعة العمل او تنفٌذ هذه  -  2232

واء كلها او بعضها منفردٌن ولكل منهما ولمجلس االدارة حك توكٌل او انابة اى عضو عنهما او اى من المدٌرٌن او العملٌات س

    23133122الوكالء المفوضٌن لمباشرة او تنفٌذ هذه االعمال سواء كلها او بعضها وذلن تٌسٌرا العمال الشركة . ، تارٌخ : 

 132316برلم   

لمنعم لاسم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اى مكاتب او جهات حكومٌة ٌلزمها طبٌعة العمل او حازم احمد عبد ا -  2233

تنفٌذ هذه العملٌات سواء كلها او بعضها منفردٌن ولكل منهما ولمجلس االدارة حك توكٌل او انابة اى عضو عنهما او اى من 

سواء كلها او بعضها وذلن تٌسٌرا العمال الشركة . ، تارٌخ :  المدٌرٌن او الوكالء المفوضٌن لمباشرة او تنفٌذ هذه االعمال

 132316برلم       23133122

معتز احمد عبد المنعم امٌن لاسم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اى مكاتب او جهات حكومٌة ٌلزمها طبٌعة العمل  -  2234

ولمجلس االدارة حك توكٌل او انابة اى عضو عنهما او اى من او تنفٌذ هذه العملٌات سواء كلها او بعضها منفردٌن ولكل منهما 

المدٌرٌن او الوكالء المفوضٌن لمباشرة او تنفٌذ هذه االعمال سواء كلها او بعضها وذلن تٌسٌرا العمال الشركة . ، تارٌخ : 

 132316برلم       23133122

رة  اى مكاتب او جهات حكومٌة ٌلزمها طبٌعة العمل او هدى عبد الستار عرفة  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادا -  2235

تنفٌذ هذه العملٌات سواء كلها او بعضها منفردٌن ولكل منهما ولمجلس االدارة حك توكٌل او انابة اى عضو عنهما او اى من 

ل الشركة . ، تارٌخ : المدٌرٌن او الوكالء المفوضٌن لمباشرة او تنفٌذ هذه االعمال سواء كلها او بعضها وذلن تٌسٌرا العما

 132316برلم       23133122

حنفى دمحم حنفى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اى مكاتب او جهات حكومٌة ٌلزمها طبٌعة العمل او تنفٌذ  -  2236

و اى من المدٌرٌن او هذه العملٌات سواء كلها او بعضها منفردٌن ولكل منهما ولمجلس االدارة حك توكٌل او انابة اى عضو عنهما ا

    23133122الوكالء المفوضٌن لمباشرة او تنفٌذ هذه االعمال سواء كلها او بعضها وذلن تٌسٌرا العمال الشركة . ، تارٌخ : 

 132316برلم   



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 364 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

منى عبد الستار عبد الممصود ابراهٌم عرفة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اى مكاتب او جهات  -  2231

حكومٌة ٌلزمها طبٌعة العمل او تنفٌذ هذه العملٌات سواء كلها او بعضها منفردٌن ولكل منهما ولمجلس االدارة حك توكٌل او انابة اى 

عضو عنهما او اى من المدٌرٌن او الوكالء المفوضٌن لمباشرة او تنفٌذ هذه االعمال سواء كلها او بعضها وذلن تٌسٌرا العمال 

 132316برلم       23133122الشركة . ، تارٌخ : 

(بالدور AW412 & AW11دمحم احمد عبد الباسط احمد حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مدٌنةالشٌخ زاٌد وحدة رلم ) -  2232

محافظة الجٌزة ، تارٌخ : -مدٌنة الشٌخ زاٌد  - 2مدخل زاٌد  -( محور كرٌزى ووتر  2-االرضى والكائن بالمركز التجارى )اركان 

 2462برلم       23133122

برلم       23133122دمحم عصام بٌومً دمحم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  المنتدب ، تارٌخ :  -  2233

1333 

 1333برلم       23133122تامر دمحم سامً الرٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  2333

 1333برلم       23133122 حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ : عصام بٌومً دمحم -  2331

 1333برلم       23133122عالء صبري حسن رسمً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  2332

 شكٌل مجلس االدارة دمحم عصام بٌومً دمحم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  اعادة ت -  2333

برلم       23133122الً أن تظل السلطات والصالحٌات والتفوٌضات الواردة بالسجل التجاري كما هً دون تعدٌل ، تارٌخ : 

1333 

 تامر دمحم سامً الرٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  2334

برلم       23133122ضات الواردة بالسجل التجاري كما هً دون تعدٌل ، تارٌخ : الً أن تظل السلطات والصالحٌات والتفوٌ

1333 

 عصام بٌومً دمحم حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  2335

برلم       23133122الً أن تظل السلطات والصالحٌات والتفوٌضات الواردة بالسجل التجاري كما هً دون تعدٌل ، تارٌخ : 

1333 

 عالء صبري حسن رسمً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  2336

برلم       23133122الً أن تظل السلطات والصالحٌات والتفوٌضات الواردة بالسجل التجاري كما هً دون تعدٌل ، تارٌخ : 

1333 

    23133122مساهمة  عضو مجلس ادارة  انتخاب مجلس ادارة جدٌد للشركة ، تارٌخ : سالم دمحم سالم سلٌمان  شركة  -  2331

 132316برلم   

منى عبد الستار عبد الممصود ابراهٌم عرفة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  انتخاب مجلس ادارة جدٌد للشركة ،  -  2332

 132316برلم       23133122تارٌخ : 

المنعم لاسم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  انتخاب مجلس ادارة جدٌد للشركة ، تارٌخ : حازم احمد عبد  -  2333

 132316برلم       23133122

معتز احمد عبد المنعم امٌن لاسم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  انتخاب مجلس ادارة جدٌد للشركة ، تارٌخ :  -  2313

 132316برلم       23133122

    23133122بد الستار عرفة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  انتخاب مجلس ادارة جدٌد للشركة ، تارٌخ : هدى ع -  2311

 132316برلم   



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 365 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    23133122حنفى دمحم حنفى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  انتخاب مجلس ادارة جدٌد للشركة ، تارٌخ :  -  2312

 132316برلم   

 232+231سم لرٌطم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  مولع ممارسة النشاط الصناعى : لطعتٌن رلم دمحم سعٌد لا -  2313

 11323برلم       23133122البحٌرة ، تارٌخ : -مركز حوش عبٌسى -بالمنطمة الصناعٌة بحوش عٌسى 

رئٌس مجلس  -سر السٌد ابراهٌم الدرٌنى  ٌاسر السٌد ابراهٌم الدرٌنى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منح السٌد / ٌا -  2314

االدارة  حك تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وابرام جمٌع العمود باسم الشركة وحك التولٌع امام الشهر العمارى 

حك رهن اصول الشركة و وامام البنون فى عملٌات السحب واالٌداع  وااللتراض من البنون بكافة الضمانات المادٌة والمعنوٌة وله 

 1221برلم       23133122حك توكٌل الؽٌر فى بعض اوكل ماذكر ، تارٌخ : 

برلم       23133122عبد الرحمن عصام بٌومى دمحم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب . ، تارٌخ :  -  2315

355 

 355برلم       23133122منتدب . ، تارٌخ :   مصطفى عصام بٌومى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة -  2316

 355برلم       23133122تامر دمحم سامً الرٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب . ، تارٌخ :  -  2311

 355برلم       23133122محاسن عبد العال دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب . ، تارٌخ :  -  2312

 355برلم       23133122بٌومً دمحم حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منتدب . ، تارٌخ : عصام  -  2313

برلم       23133122عبد الرحمن عصام بٌومى دمحم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  2323

355 

 355برلم       23133122المنتدب ، تارٌخ :  مصطفى عصام بٌومى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  -  2321

 355برلم       23133122تامر دمحم سامً الرٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  2322

 355برلم       23133122محاسن عبد العال دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  2323

 355برلم       23133122ٌومً دمحم حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ : عصام ب -  2324

 عبد الرحمن عصام بٌومى دمحم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  2325

عن الشركة لكل من رئٌس مجلس االدارة تجدٌد مدة مجلس االدارة لثالث سنوات لادمة علً  أن ٌكون حك االدارة والتولٌع  

واعضاء مجلس االدارة المنتدب منفردٌن  أو مجتمعٌن  وذلن امام كافة الجهات والمصالح والهٌئات  الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة  اٌا 

واالحٌاء كانت المعامالت امامها ومصلحة الضرائب ولجان الطعن والمحاكم بمختلؾ درجاتها والسجل التجاري وادارات المرور 

برلم       23133122االدارٌة ، ولهما منفردٌن  أو مجتمعٌن اجراء التعالدات والمشارطات مع الؽٌر  وشراء السٌارات ، تارٌخ : 

355 

 مصطفى عصام بٌومى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  2326

مة علً  أن ٌكون حك االدارة والتولٌع عن الشركة لكل من رئٌس مجلس االدارة تجدٌد مدة مجلس االدارة لثالث سنوات لاد 

واعضاء مجلس االدارة المنتدب منفردٌن  أو مجتمعٌن  وذلن امام كافة الجهات والمصالح والهٌئات  الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة  اٌا 

جاتها والسجل التجاري وادارات المرور واالحٌاء كانت المعامالت امامها ومصلحة الضرائب ولجان الطعن والمحاكم بمختلؾ در

برلم       23133122االدارٌة ، ولهما منفردٌن  أو مجتمعٌن اجراء التعالدات والمشارطات مع الؽٌر  وشراء السٌارات ، تارٌخ : 

355 

 تامر دمحم سامً الرٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  2321

ٌد مدة مجلس االدارة لثالث سنوات لادمة علً  أن ٌكون حك االدارة والتولٌع عن الشركة لكل من رئٌس مجلس االدارة تجد 

واعضاء مجلس االدارة المنتدب منفردٌن  أو مجتمعٌن  وذلن امام كافة الجهات والمصالح والهٌئات  الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة  اٌا 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 366 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

رائب ولجان الطعن والمحاكم بمختلؾ درجاتها والسجل التجاري وادارات المرور واالحٌاء كانت المعامالت امامها ومصلحة الض

برلم       23133122االدارٌة ، ولهما منفردٌن  أو مجتمعٌن اجراء التعالدات والمشارطات مع الؽٌر  وشراء السٌارات ، تارٌخ : 

355 

 ارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة محاسن عبد العال دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس اد -  2322

تجدٌد مدة مجلس االدارة لثالث سنوات لادمة علً  أن ٌكون حك االدارة والتولٌع عن الشركة لكل من رئٌس مجلس االدارة  

ٌا واعضاء مجلس االدارة المنتدب منفردٌن  أو مجتمعٌن  وذلن امام كافة الجهات والمصالح والهٌئات  الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة  ا

كانت المعامالت امامها ومصلحة الضرائب ولجان الطعن والمحاكم بمختلؾ درجاتها والسجل التجاري وادارات المرور واالحٌاء 

برلم       23133122االدارٌة ، ولهما منفردٌن  أو مجتمعٌن اجراء التعالدات والمشارطات مع الؽٌر  وشراء السٌارات ، تارٌخ : 

355 

 دمحم حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة عصام بٌومً  -  2323

تجدٌد مدة مجلس االدارة لثالث سنوات لادمة علً  أن ٌكون حك االدارة والتولٌع عن الشركة لكل من رئٌس مجلس االدارة  

والهٌئات  الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة  اٌا واعضاء مجلس االدارة المنتدب منفردٌن  أو مجتمعٌن  وذلن امام كافة الجهات والمصالح 

كانت المعامالت امامها ومصلحة الضرائب ولجان الطعن والمحاكم بمختلؾ درجاتها والسجل التجاري وادارات المرور واالحٌاء 

برلم       23133122االدارٌة ، ولهما منفردٌن  أو مجتمعٌن اجراء التعالدات والمشارطات مع الؽٌر  وشراء السٌارات ، تارٌخ : 

355 

عبد الرحمن عصام بٌومى دمحم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمنموالت والتولٌع امام الشهر العماري علً  -  2333

  3عمود التعدٌالت والشراء والتاجٌر واالستئجار 

وٌل وفتح الحسابات وأؼاللها واصدار أما تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها امام البنون بكافة معامالتها من سحب واٌداع وتح

الشٌكات والكمبٌاالت وتحصٌلها  وحك اجراء المروض وااللتراض والرهن والتولٌع علٌها امام كافة الجهات والبنون والمصارؾ 

صام بٌومً المالٌة  , وعلً العموم كافة المطلوب أمام البنون وكذلن حك بٌع العمارات و السٌارات والمنموالت فٌكون للمهندس / ع

 355برلم       23133122دمحم حسن منفردا ، تارٌخ : 

مصطفى عصام بٌومى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمنموالت والتولٌع امام الشهر العماري علً عمود  -  2331

  3التعدٌالت والشراء والتاجٌر واالستئجار 

بكافة معامالتها من سحب واٌداع وتحوٌل وفتح الحسابات وأؼاللها واصدار  أما تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها امام البنون

الشٌكات والكمبٌاالت وتحصٌلها  وحك اجراء المروض وااللتراض والرهن والتولٌع علٌها امام كافة الجهات والبنون والمصارؾ 

ٌارات والمنموالت فٌكون للمهندس / عصام بٌومً المالٌة  , وعلً العموم كافة المطلوب أمام البنون وكذلن حك بٌع العمارات و الس

 355برلم       23133122دمحم حسن منفردا ، تارٌخ : 

تامر دمحم سامً الرٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمنموالت والتولٌع امام الشهر العماري علً عمود  -  2332

  3التعدٌالت والشراء والتاجٌر واالستئجار 

ة والتولٌع نٌابة عنها امام البنون بكافة معامالتها من سحب واٌداع وتحوٌل وفتح الحسابات وأؼاللها واصدار أما تمثٌل الشرك

الشٌكات والكمبٌاالت وتحصٌلها  وحك اجراء المروض وااللتراض والرهن والتولٌع علٌها امام كافة الجهات والبنون والمصارؾ 

لبنون وكذلن حك بٌع العمارات و السٌارات والمنموالت فٌكون للمهندس / عصام بٌومً المالٌة  , وعلً العموم كافة المطلوب أمام ا

 355برلم       23133122دمحم حسن منفردا ، تارٌخ : 

محاسن عبد العال دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمنموالت والتولٌع امام الشهر العماري علً عمود التعدٌالت  -  2333

  3جٌر واالستئجار والشراء والتا

أما تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها امام البنون بكافة معامالتها من سحب واٌداع وتحوٌل وفتح الحسابات وأؼاللها واصدار 

الشٌكات والكمبٌاالت وتحصٌلها  وحك اجراء المروض وااللتراض والرهن والتولٌع علٌها امام كافة الجهات والبنون والمصارؾ 

, وعلً العموم كافة المطلوب أمام البنون وكذلن حك بٌع العمارات و السٌارات والمنموالت فٌكون للمهندس / عصام بٌومً المالٌة  

 355برلم       23133122دمحم حسن منفردا ، تارٌخ : 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 361 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

علً عمود  عصام بٌومً دمحم حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والمنموالت والتولٌع امام الشهر العماري -  2334

  3التعدٌالت والشراء والتاجٌر واالستئجار 

أما تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها امام البنون بكافة معامالتها من سحب واٌداع وتحوٌل وفتح الحسابات وأؼاللها واصدار 

الجهات والبنون والمصارؾ الشٌكات والكمبٌاالت وتحصٌلها  وحك اجراء المروض وااللتراض والرهن والتولٌع علٌها امام كافة 

المالٌة  , وعلً العموم كافة المطلوب أمام البنون وكذلن حك بٌع العمارات و السٌارات والمنموالت فٌكون للمهندس / عصام بٌومً 

 355برلم       23133122دمحم حسن منفردا ، تارٌخ : 

ارة  ، بشرط ان ٌكون كل ما سبك باسم الشركة عبد الرحمن عصام بٌومى دمحم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس اد -  2335

برلم       23133122، تارٌخ :  3والي منهم  حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض هذه الصالحٌات   3وضمن اؼراضها 

355 

 مصطفى عصام بٌومى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ، بشرط ان ٌكون كل ما سبك باسم الشركة وضمن -  2336

 355برلم       23133122، تارٌخ :  3والي منهم  حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض هذه الصالحٌات   3اؼراضها 

تامر دمحم سامً الرٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ، بشرط ان ٌكون كل ما سبك باسم الشركة وضمن اؼراضها  -  2331

 355برلم       23133122، تارٌخ :  3ً كل أو بعض هذه الصالحٌات  والي منهم  حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر ف 3

محاسن عبد العال دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ، بشرط ان ٌكون كل ما سبك باسم الشركة وضمن اؼراضها  -  2332

 355برلم       23133122، تارٌخ :  3والي منهم  حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض هذه الصالحٌات   3

عصام بٌومً دمحم حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ، بشرط ان ٌكون كل ما سبك باسم الشركة وضمن  -  2333

 355برلم       23133122، تارٌخ :  3والي منهم  حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض هذه الصالحٌات   3اؼراضها 

ساهمة  عضو مجلس ادارة  تحدٌد وتشكٌل  اعضاء مجلس االدارة وتجدٌد مدة مجلس االدارة عاٌده حسٌن الدٌب  شركة م -  2343

 142312برلم       23133122، تارٌخ : 

عاٌده حسٌن الدٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تحدٌد وتشكٌل  اعضاء مجلس االدارة وتجدٌد مدة مجلس االدارة  -  2341

 142312 برلم      23133122، تارٌخ : 

محمود سٌد عبد النبً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تحدٌد وتشكٌل  اعضاء مجلس االدارة وتجدٌد  -  2342

 142312برلم       23133122مدة مجلس االدارة ، تارٌخ : 

عضاء مجلس االدارة وتجدٌد محمود سٌد عبد النبً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تحدٌد وتشكٌل  ا -  2343

 142312برلم       23133122مدة مجلس االدارة ، تارٌخ : 

دمحم السٌد عبد النبً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تحدٌد وتشكٌل  اعضاء مجلس االدارة وتجدٌد مدة مجلس االدارة  -  2344

 142312برلم       23133122، تارٌخ : 

بً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تحدٌد وتشكٌل  اعضاء مجلس االدارة وتجدٌد مدة مجلس االدارة دمحم السٌد عبد الن -  2345

 142312برلم       23133122، تارٌخ : 

برلم       23133122عاٌده حسٌن الدٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  2346

142312 

برلم       23133122دٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو من ذوى الخبرة ، تارٌخ : عاٌده حسٌن ال -  2341

142312 

محمود سٌد عبد النبً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  عضو من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  2342

 142312برلم       23133122

ٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  عضو من ذوى الخبرة ، تارٌخ : محمود سٌد عبد النبً  شركة مساهمة  رئ -  2343

 142312برلم       23133122
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 362 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       23133122دمحم السٌد عبد النبً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  2353

142312 

برلم       23133122من ذوى الخبرة ، تارٌخ : دمحم السٌد عبد النبً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو  -  2351

142312 

 3121برلم       23133122رافت لدوس محروس بشٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  -  2352

 3121برلم       23133122عماد عدلى بخٌت عوٌضة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  -  2353

 3121برلم       23133122سامح فاٌز نظٌم زخارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  -  2354

 3121برلم       23133122جرجس سعٌد نسٌم دلاش  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  -  2355

 3121برلم       23133122، تارٌخ :  رافت لدوس محروس بشٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب -  2356

 3121برلم       23133122عماد عدلى بخٌت عوٌضة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  2351

 3121برلم       23133122سامح فاٌز نظٌم زخارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  2352

 3121برلم       23133122نسٌم دلاش  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ : جرجس سعٌد  -  2353

    23133122رافت لدوس محروس بشٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  2363

 3121برلم   

    23133122ة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : عماد عدلى بخٌت عوٌضة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادار -  2361

 3121برلم   

    23133122سامح فاٌز نظٌم زخارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  2362

 3121برلم   

    23133122االدارة ، تارٌخ : جرجس سعٌد نسٌم دلاش  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس  -  2363

 3121برلم   

حامد أحمد حامد الطحان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌكون حك االدارة و التولٌع للسٌد/ رئٌس مجلس االدارة و  -  2364

ركة ولصالحها كذلن نائب رئٌس مجلس اإلدارة التولٌع على عمود الرهن وااللتراض من البنون وعملٌه الشراء والبٌع باسم الش

برلم       23133122مجتمعٌن او منفردٌن )ٌلزم موافمة الجمعٌة العامة المسبمة والعرض على الجمعٌة العامة للتصدٌك ( ، تارٌخ : 

1611 

وائل سعٌد فتحى السٌد ابو عرب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  له الحك فى التعامل باسم الشركة وابرام العمود  -  2365

ل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتعامل منفردا امام البنون فى السحب واالٌداع وااللتراض باسم وتمثٌ

 13253برلم       23133123الشركة وفتح الحسابات والتولٌع منفردا على كل المعامالت البنون ، تارٌخ : 

 143163برلم       23133123عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : حسام الدٌن رشاد عبد المعبود  شركة مساهمة   -  2366

 143163برلم       23133123حسام الدٌن رشاد عبد المعبود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2361

 143163برلم       23133123حسام الدٌن رشاد عبد المعبود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2362

 143163برلم       23133123رشاد عبد المعبود عبد اللطٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2363

 143163برلم       23133123رشاد عبد المعبود عبد اللطٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2313

 143163برلم       23133123ة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : رشاد عبد المعبود عبد اللطٌؾ  شركة مساهم -  2311



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 363 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 143163برلم       23133123ٌسرى رشاد عبد المعبود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2312

 143163برلم       23133123ٌسرى رشاد عبد المعبود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2313

 143163برلم       23133123ٌسرى رشاد عبد المعبود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2314

حسام الدٌن رشاد عبد المعبود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منح السٌد / ٌسري رشاد عبد المعبود عبد اللطٌؾ  -  2315

ركة و مباشرة اعمالها و علً األخص التعامل مع البنون بالسحب و كافة الصالحٌات ألدارة الش -رئٌس مجلس اإلدارة  -صمر 

اإلٌداع و فتح الحسابات و ؼلمها و التولٌع علً الشٌكات و صرفها و كافة المعامالت البنكٌة    و التعامل مع االحٌاء و إدارات 

ك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما المرور و فً اجراء كافة التعالدات باسم و لصالح الشركة و تحمٌما الؼراضها و له ح

 143163برلم       23133123ذكر . ، تارٌخ : 

حسام الدٌن رشاد عبد المعبود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منح السٌد / ٌسري رشاد عبد المعبود عبد اللطٌؾ  -  2316

اعمالها و علً األخص التعامل مع البنون بالسحب و كافة الصالحٌات ألدارة الشركة و مباشرة  -رئٌس مجلس اإلدارة  -صمر 

اإلٌداع و فتح الحسابات و ؼلمها و التولٌع علً الشٌكات و صرفها و كافة المعامالت البنكٌة    و التعامل مع االحٌاء و إدارات 

وٌض الؽٌر فً كل او بعض ما المرور و فً اجراء كافة التعالدات باسم و لصالح الشركة و تحمٌما الؼراضها و له حك توكٌل او تف

 143163برلم       23133123ذكر . ، تارٌخ : 

حسام الدٌن رشاد عبد المعبود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منح السٌد / ٌسري رشاد عبد المعبود عبد اللطٌؾ  -  2311

األخص التعامل مع البنون بالسحب و  كافة الصالحٌات ألدارة الشركة و مباشرة اعمالها و علً -رئٌس مجلس اإلدارة  -صمر 

اإلٌداع و فتح الحسابات و ؼلمها و التولٌع علً الشٌكات و صرفها و كافة المعامالت البنكٌة    و التعامل مع االحٌاء و إدارات 

كل او بعض ما المرور و فً اجراء كافة التعالدات باسم و لصالح الشركة و تحمٌما الؼراضها و له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً 

 143163برلم       23133123ذكر . ، تارٌخ : 

رشاد عبد المعبود عبد اللطٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منح السٌد / ٌسري رشاد عبد المعبود عبد اللطٌؾ  -  2312

ل مع البنون بالسحب و كافة الصالحٌات ألدارة الشركة و مباشرة اعمالها و علً األخص التعام -رئٌس مجلس اإلدارة  -صمر 

اإلٌداع و فتح الحسابات و ؼلمها و التولٌع علً الشٌكات و صرفها و كافة المعامالت البنكٌة    و التعامل مع االحٌاء و إدارات 

المرور و فً اجراء كافة التعالدات باسم و لصالح الشركة و تحمٌما الؼراضها و له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما 

 143163برلم       23133123ذكر . ، تارٌخ : 

رشاد عبد المعبود عبد اللطٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منح السٌد / ٌسري رشاد عبد المعبود عبد اللطٌؾ  -  2313

السحب و كافة الصالحٌات ألدارة الشركة و مباشرة اعمالها و علً األخص التعامل مع البنون ب -رئٌس مجلس اإلدارة  -صمر 

اإلٌداع و فتح الحسابات و ؼلمها و التولٌع علً الشٌكات و صرفها و كافة المعامالت البنكٌة    و التعامل مع االحٌاء و إدارات 

المرور و فً اجراء كافة التعالدات باسم و لصالح الشركة و تحمٌما الؼراضها و له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما 

 143163برلم       23133123:  ذكر . ، تارٌخ

رشاد عبد المعبود عبد اللطٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منح السٌد / ٌسري رشاد عبد المعبود عبد اللطٌؾ  -  2323

كافة الصالحٌات ألدارة الشركة و مباشرة اعمالها و علً األخص التعامل مع البنون بالسحب و  -رئٌس مجلس اإلدارة  -صمر 

اع و فتح الحسابات و ؼلمها و التولٌع علً الشٌكات و صرفها و كافة المعامالت البنكٌة    و التعامل مع االحٌاء و إدارات اإلٌد

المرور و فً اجراء كافة التعالدات باسم و لصالح الشركة و تحمٌما الؼراضها و له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما 

 143163برلم       23133123ذكر . ، تارٌخ : 

 -ٌسرى رشاد عبد المعبود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منح السٌد / ٌسري رشاد عبد المعبود عبد اللطٌؾ صمر  -  2321

كافة الصالحٌات ألدارة الشركة و مباشرة اعمالها و علً األخص التعامل مع البنون بالسحب و اإلٌداع و  -رئٌس مجلس اإلدارة 

و ؼلمها و التولٌع علً الشٌكات و صرفها و كافة المعامالت البنكٌة    و التعامل مع االحٌاء و إدارات المرور و فً فتح الحسابات 

اجراء كافة التعالدات باسم و لصالح الشركة و تحمٌما الؼراضها و له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ 

 143163برلم       23133123: 

 -ٌسرى رشاد عبد المعبود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منح السٌد / ٌسري رشاد عبد المعبود عبد اللطٌؾ صمر  -  2322

كافة الصالحٌات ألدارة الشركة و مباشرة اعمالها و علً األخص التعامل مع البنون بالسحب و اإلٌداع و  -رئٌس مجلس اإلدارة 

علً الشٌكات و صرفها و كافة المعامالت البنكٌة    و التعامل مع االحٌاء و إدارات المرور و فً فتح الحسابات و ؼلمها و التولٌع 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 313 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

اجراء كافة التعالدات باسم و لصالح الشركة و تحمٌما الؼراضها و له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ 

 143163برلم       23133123: 

 -د المعبود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منح السٌد / ٌسري رشاد عبد المعبود عبد اللطٌؾ صمر ٌسرى رشاد عب -  2323

كافة الصالحٌات ألدارة الشركة و مباشرة اعمالها و علً األخص التعامل مع البنون بالسحب و اإلٌداع و  -رئٌس مجلس اإلدارة 

ا و كافة المعامالت البنكٌة    و التعامل مع االحٌاء و إدارات المرور و فً فتح الحسابات و ؼلمها و التولٌع علً الشٌكات و صرفه

اجراء كافة التعالدات باسم و لصالح الشركة و تحمٌما الؼراضها و له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ 

 143163برلم       23133123: 

ة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة اعضاء مجلس االدارة بنفس التشكٌل هانى حسن عبد الرشٌد مصطفى  شرك -  2324

 5331برلم       23133123والصالحٌات السابمة ، تارٌخ : 

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -احمد زكى دمحم حسن عابدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  2325

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -احمد زكى دمحم حسن عابدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  2326

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -احمد زكى دمحم حسن عابدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  2321

 436لم   بر    23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -احمد زكى دمحم حسن عابدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  2322

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -ٌاسر دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  2323

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -ٌاسر دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  2333

 436برلم       23133123

رٌخ : ممثل شركة سمو لالستشارات ، تا -هشام عزب متولى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  2331

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -هشام عزب متولى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  2332

 436برلم       23133123

ارٌخ : ممثل شركة سمو لالستشارات ، ت -ولٌد دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  2333

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -ولٌد دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  2334

 436برلم       23133123

، تارٌخ :  ممثل شركة سمو لالستشارات -ولٌد دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  2335

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -ولٌد دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  2336

 436برلم       23133123

ت ، تارٌخ : ممثل شركة سمو لالستشارا -هشام عزب متولى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  2331

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -هشام عزب متولى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  2332

 436برلم       23133123



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 311 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ت ، تارٌخ : ممثل شركة سمو لالستشارا -دمحم زكرٌا محى الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  2333

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -دمحم زكرٌا محى الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  2433

 436برلم       23133123

ستشارات ، تارٌخ ممثل شركة سمو لال -عبد التواب جابر الضوى حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  2431

 436برلم       23133123: 

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ  -عبد التواب جابر الضوى حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  2432

 436برلم       23133123: 

شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ  ممثل -عبد التواب جابر الضوى حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  2433

 436برلم       23133123: 

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ  -عبد التواب جابر الضوى حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  2434

 436برلم       23133123: 

ل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ : ممث -دمحم حسن شحاتة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  2435

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -دمحم حسن شحاتة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  2436

 436برلم       23133123

لالستشارات ، تارٌخ :  ممثل شركة سمو -دمحم حسن شحاتة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  2431

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -دمحم حسن شحاتة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  2432

 436برلم       23133123

ستشارات ، تارٌخ : ممثل شركة سمو لال -دمحم زكرٌا محى الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  2433

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -دمحم زكرٌا محى الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  2413

 436برلم       23133123

ة سمو لالستشارات ، تارٌخ : ممثل شرك -ٌاسر دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  2411

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -ٌاسر دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  2412

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو  -لس ادارة  ؼٌر تنفٌذىاٌهاب عبد الخالك عبد المجٌد دمحم البسٌونى  شركة مساهمة  عضو مج -  2413

 436برلم       23133123لالستشارات ، تارٌخ : 

ممثل شركة سمو  -اٌهاب عبد الخالك عبد المجٌد دمحم البسٌونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  2414

 436برلم       23133123لالستشارات ، تارٌخ : 

ممثل شركة سمو  -بد المجٌد دمحم البسٌونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذىاٌهاب عبد الخالك ع -  2415

 436برلم       23133123لالستشارات ، تارٌخ : 

ممثل شركة سمو  -اٌهاب عبد الخالك عبد المجٌد دمحم البسٌونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  2416

 436برلم       23133123لالستشارات ، تارٌخ : 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 312 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -احمد زكى دمحم حسن عابدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  2411

 436برلم       23133123

ارٌخ : ممثل شركة سمو لالستشارات ، ت -احمد زكى دمحم حسن عابدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  2412

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -احمد زكى دمحم حسن عابدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  2413

 436برلم       23133123

ستشارات ، تارٌخ : ممثل شركة سمو لال -احمد زكى دمحم حسن عابدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  2423

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -ٌاسر دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  2421

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -ٌاسر دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  2422

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -هشام عزب متولى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  2423

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -هشام عزب متولى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  2424

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -ولٌد دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  2425

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -نفٌذى ولٌد دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر ت -  2426

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -ولٌد دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  2421

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -ؼٌر تنفٌذى  ولٌد دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  -  2422

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -هشام عزب متولى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  2423

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -ؼٌر تنفٌذى  هشام عزب متولى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  -  2433

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -دمحم زكرٌا محى الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  2431

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -ارة  ؼٌر تنفٌذى دمحم زكرٌا محى الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس اد -  2432

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ،  -عبد التواب جابر الضوى حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  2433

 436برلم       23133123تارٌخ : 

ممثل شركة سمو لالستشارات ،  -ة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى عبد التواب جابر الضوى حسن  شركة مساهم -  2434

 436برلم       23133123تارٌخ : 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 313 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ممثل شركة سمو لالستشارات ،  -عبد التواب جابر الضوى حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  2435

 436برلم       23133123تارٌخ : 

ممثل شركة سمو لالستشارات ،  -سن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى عبد التواب جابر الضوى ح -  2436

 436برلم       23133123تارٌخ : 

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -دمحم حسن شحاتة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  2431

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  دمحم حسن شحاتة  شركة -  2432

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -دمحم حسن شحاتة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  2433

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  دمحم حسن شحاتة  شركة مساهمة  -  2443

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -دمحم زكرٌا محى الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  2441

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -همة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى دمحم زكرٌا محى الدٌن  شركة مسا -  2442

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -ٌاسر دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  2443

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -ٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ٌاسر دمحم زكى ابراه -  2444

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو  -اٌهاب عبد الخالك عبد المجٌد دمحم البسٌونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  2445

 436 برلم      23133123لالستشارات ، تارٌخ : 

ممثل شركة سمو  -اٌهاب عبد الخالك عبد المجٌد دمحم البسٌونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  2446

 436برلم       23133123لالستشارات ، تارٌخ : 

كة سمو ممثل شر -اٌهاب عبد الخالك عبد المجٌد دمحم البسٌونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  2441

 436برلم       23133123لالستشارات ، تارٌخ : 

ممثل شركة سمو  -اٌهاب عبد الخالك عبد المجٌد دمحم البسٌونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  2442

 436برلم       23133123لالستشارات ، تارٌخ : 

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -س ادارة  احمد زكى دمحم حسن عابدٌن  شركة مساهمة  عضو مجل -  2443

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -احمد زكى دمحم حسن عابدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2453

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -احمد زكى دمحم حسن عابدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2451

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -احمد زكى دمحم حسن عابدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2452

 436برلم       23133123



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 314 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ركة سمو لالستشارات ، تارٌخ : ممثل ش -ٌاسر دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   -  2453

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -ٌاسر دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   -  2454

 436برلم       23133123

    23133123شارات ، تارٌخ : ممثل شركة سمو لالست -هشام عزب متولى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2455

 436برلم   

    23133123ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -هشام عزب متولى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2456

 436برلم   

    23133123ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -ولٌد دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2451

 436برلم   

    23133123ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -ولٌد دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2452

 436برلم   

    23133123ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -ولٌد دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2453

 436برلم   

    23133123ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -ولٌد دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2463

 436برلم   

    23133123ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -هشام عزب متولى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2461

 436برلم   

    23133123ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -ب متولى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  هشام عز -  2462

 436برلم   

    23133123ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -دمحم زكرٌا محى الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2463

 436برلم   

    23133123ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -مساهمة  عضو مجلس ادارة  دمحم زكرٌا محى الدٌن  شركة  -  2464

 436برلم   

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -عبد التواب جابر الضوى حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2465

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -عضو مجلس ادارة  عبد التواب جابر الضوى حسن  شركة مساهمة   -  2466

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -عبد التواب جابر الضوى حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2461

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -ادارة   عبد التواب جابر الضوى حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس -  2462

 436برلم       23133123

برلم       23133123ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -دمحم حسن شحاتة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2463

436 

برلم       23133123ارات ، تارٌخ : ممثل شركة سمو لالستش -دمحم حسن شحاتة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2413

436 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 315 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       23133123ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -دمحم حسن شحاتة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2411

436 

م   برل    23133123ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -دمحم حسن شحاتة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2412

436 

    23133123ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -دمحم زكرٌا محى الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2413

 436برلم   

    23133123ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -دمحم زكرٌا محى الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2414

 436برلم   

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -سر دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌا -  2415

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ :  -ٌاسر دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   -  2416

 436برلم       23133123

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ  -عبد الخالك عبد المجٌد دمحم البسٌونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اٌهاب  -  2411

 436برلم       23133123: 

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ  -اٌهاب عبد الخالك عبد المجٌد دمحم البسٌونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2412

 436رلم   ب    23133123: 

ممثل شركة سمو لالستشارات ، تارٌخ  -اٌهاب عبد الخالك عبد المجٌد دمحم البسٌونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2413

 436برلم       23133123: 

، تارٌخ  ممثل شركة سمو لالستشارات -اٌهاب عبد الخالك عبد المجٌد دمحم البسٌونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2423

 436برلم       23133123: 

احمد زكى دمحم حسن عابدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة باٌونٌرز المابضة لالستثمارات المالٌة ،  -  2421

 436برلم       23133123تارٌخ : 

رز المابضة لالستثمارات المالٌة ، احمد زكى دمحم حسن عابدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة باٌونٌ -  2422

 436برلم       23133123تارٌخ : 

احمد زكى دمحم حسن عابدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة باٌونٌرز المابضة لالستثمارات المالٌة ،  -  2423

 436برلم       23133123تارٌخ : 

و مجلس ادارة  ممثل شركة باٌونٌرز المابضة لالستثمارات المالٌة ، احمد زكى دمحم حسن عابدٌن  شركة مساهمة  عض -  2424

 436برلم       23133123تارٌخ : 

ٌاسر دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثل شركة باٌونٌرز المابضة لالستثمارات المالٌة ،  -  2425

 436برلم       23133123تارٌخ : 

 زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثل شركة باٌونٌرز المابضة لالستثمارات المالٌة ، ٌاسر دمحم -  2426

 436برلم       23133123تارٌخ : 

هشام عزب متولى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة باٌونٌرز المابضة لالستثمارات المالٌة ، تارٌخ  -  2421

 436برلم       23133123: 

هشام عزب متولى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة باٌونٌرز المابضة لالستثمارات المالٌة ، تارٌخ  -  2422

 436برلم       23133123: 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 316 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تارٌخ :  ولٌد دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة باٌونٌرز المابضة لالستثمارات المالٌة ، -  2423

 436برلم       23133123

ولٌد دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة باٌونٌرز المابضة لالستثمارات المالٌة ، تارٌخ :  -  2433

 436برلم       23133123

ضة لالستثمارات المالٌة ، تارٌخ : ولٌد دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة باٌونٌرز الماب -  2431

 436برلم       23133123

ولٌد دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة باٌونٌرز المابضة لالستثمارات المالٌة ، تارٌخ :  -  2432

 436برلم       23133123

ل شركة باٌونٌرز المابضة لالستثمارات المالٌة ، تارٌخ هشام عزب متولى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممث -  2433

 436برلم       23133123: 

هشام عزب متولى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة باٌونٌرز المابضة لالستثمارات المالٌة ، تارٌخ  -  2434

 436برلم       23133123: 

عضو مجلس ادارة  ممثل شركة باٌونٌرز المابضة لالستثمارات المالٌة ، تارٌخ :  دمحم زكرٌا محى الدٌن  شركة مساهمة  -  2435

 436برلم       23133123

دمحم زكرٌا محى الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة باٌونٌرز المابضة لالستثمارات المالٌة ، تارٌخ :  -  2436

 436برلم       23133123

ابر الضوى حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة باٌونٌرز المابضة لالستثمارات المالٌة ، عبد التواب ج -  2431

 436برلم       23133123تارٌخ : 

عبد التواب جابر الضوى حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة باٌونٌرز المابضة لالستثمارات المالٌة ،  -  2432

 436برلم       23133123تارٌخ : 

عبد التواب جابر الضوى حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة باٌونٌرز المابضة لالستثمارات المالٌة ،  -  2433

 436برلم       23133123تارٌخ : 

ات المالٌة ، عبد التواب جابر الضوى حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة باٌونٌرز المابضة لالستثمار -  2533

 436برلم       23133123تارٌخ : 

دمحم حسن شحاتة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة باٌونٌرز المابضة لالستثمارات المالٌة ، تارٌخ :  -  2531

 436برلم       23133123

لالستثمارات المالٌة ، تارٌخ :  دمحم حسن شحاتة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة باٌونٌرز المابضة -  2532

 436برلم       23133123

دمحم حسن شحاتة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة باٌونٌرز المابضة لالستثمارات المالٌة ، تارٌخ :  -  2533

 436برلم       23133123

رز المابضة لالستثمارات المالٌة ، تارٌخ : دمحم حسن شحاتة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة باٌونٌ -  2534

 436برلم       23133123

دمحم زكرٌا محى الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة باٌونٌرز المابضة لالستثمارات المالٌة ، تارٌخ :  -  2535

 436برلم       23133123

دارة  ممثل شركة باٌونٌرز المابضة لالستثمارات المالٌة ، تارٌخ : دمحم زكرٌا محى الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ا -  2536

 436برلم       23133123



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 311 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ٌاسر دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثل شركة باٌونٌرز المابضة لالستثمارات المالٌة ،  -  2531

 436برلم       23133123تارٌخ : 

راهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثل شركة باٌونٌرز المابضة لالستثمارات المالٌة ، ٌاسر دمحم زكى اب -  2532

 436برلم       23133123تارٌخ : 

اٌهاب عبد الخالك عبد المجٌد دمحم البسٌونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة باٌونٌرز المابضة  -  2533

 436برلم       23133123:  لالستثمارات المالٌة ، تارٌخ

اٌهاب عبد الخالك عبد المجٌد دمحم البسٌونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة باٌونٌرز المابضة  -  2513

 436برلم       23133123لالستثمارات المالٌة ، تارٌخ : 

لس ادارة  ممثل شركة باٌونٌرز المابضة اٌهاب عبد الخالك عبد المجٌد دمحم البسٌونى  شركة مساهمة  عضو مج -  2511

 436برلم       23133123لالستثمارات المالٌة ، تارٌخ : 

اٌهاب عبد الخالك عبد المجٌد دمحم البسٌونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة باٌونٌرز المابضة  -  2512

 436برلم       23133123لالستثمارات المالٌة ، تارٌخ : 

احمد زكى دمحم حسن عابدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة مصر لتامٌنات الحٌاه ، تارٌخ :  -  2513

 436برلم       23133123

احمد زكى دمحم حسن عابدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة مصر لتامٌنات الحٌاه ، تارٌخ :  -  2514

 436برلم       23133123

مد زكى دمحم حسن عابدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة مصر لتامٌنات الحٌاه ، تارٌخ : اح -  2515

 436برلم       23133123

احمد زكى دمحم حسن عابدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة مصر لتامٌنات الحٌاه ، تارٌخ :  -  2516

 436برلم       23133123

 زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثل شركة مصر لتامٌنات الحٌاه ، تارٌخ : ٌاسر دمحم -  2511

 436برلم       23133123

ٌاسر دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثل شركة مصر لتامٌنات الحٌاه ، تارٌخ :  -  2512

 436برلم       23133123

    23133123عزب متولى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة مصر لتامٌنات الحٌاه ، تارٌخ :  هشام -  2513

 436برلم   

    23133123هشام عزب متولى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة مصر لتامٌنات الحٌاه ، تارٌخ :  -  2523

 436برلم   

    23133123م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة مصر لتامٌنات الحٌاه ، تارٌخ : ولٌد دمحم زكى ابراهٌ -  2521

 436برلم   

    23133123ولٌد دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة مصر لتامٌنات الحٌاه ، تارٌخ :  -  2522

 436برلم   

    23133123اهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة مصر لتامٌنات الحٌاه ، تارٌخ : ولٌد دمحم زكى ابراهٌم  شركة مس -  2523

 436برلم   

    23133123ولٌد دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة مصر لتامٌنات الحٌاه ، تارٌخ :  -  2524

 436برلم   



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 312 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    23133123س ادارة  ممثل شركة مصر لتامٌنات الحٌاه ، تارٌخ : هشام عزب متولى عزب  شركة مساهمة  عضو مجل -  2525

 436برلم   

    23133123هشام عزب متولى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة مصر لتامٌنات الحٌاه ، تارٌخ :  -  2526

 436برلم   

    23133123شركة مصر لتامٌنات الحٌاه ، تارٌخ : دمحم زكرٌا محى الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل  -  2521

 436برلم   

    23133123دمحم زكرٌا محى الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة مصر لتامٌنات الحٌاه ، تارٌخ :  -  2522

 436برلم   

ر لتامٌنات الحٌاه ، تارٌخ : عبد التواب جابر الضوى حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة مص -  2523

 436برلم       23133123

عبد التواب جابر الضوى حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة مصر لتامٌنات الحٌاه ، تارٌخ :  -  2533

 436برلم       23133123

لتامٌنات الحٌاه ، تارٌخ : عبد التواب جابر الضوى حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة مصر  -  2531

 436برلم       23133123

عبد التواب جابر الضوى حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة مصر لتامٌنات الحٌاه ، تارٌخ :  -  2532

 436برلم       23133123

برلم       23133123اه ، تارٌخ : دمحم حسن شحاتة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة مصر لتامٌنات الحٌ -  2533

436 

برلم       23133123دمحم حسن شحاتة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة مصر لتامٌنات الحٌاه ، تارٌخ :  -  2534

436 

برلم       23133123دمحم حسن شحاتة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة مصر لتامٌنات الحٌاه ، تارٌخ :  -  2535

436 

برلم       23133123دمحم حسن شحاتة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة مصر لتامٌنات الحٌاه ، تارٌخ :  -  2536

436 

    23133123دمحم زكرٌا محى الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة مصر لتامٌنات الحٌاه ، تارٌخ :  -  2531

 436برلم   

    23133123دمحم زكرٌا محى الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة مصر لتامٌنات الحٌاه ، تارٌخ :  -  2532

 436برلم   

ٌاسر دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثل شركة مصر لتامٌنات الحٌاه ، تارٌخ :  -  2533

 436برلم       23133123

ر دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثل شركة مصر لتامٌنات الحٌاه ، تارٌخ : ٌاس -  2543

 436برلم       23133123

اٌهاب عبد الخالك عبد المجٌد دمحم البسٌونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة مصر لتامٌنات الحٌاه ،  -  2541

 436 برلم      23133123تارٌخ : 

اٌهاب عبد الخالك عبد المجٌد دمحم البسٌونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة مصر لتامٌنات الحٌاه ،  -  2542

 436برلم       23133123تارٌخ : 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 313 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ه ، اٌهاب عبد الخالك عبد المجٌد دمحم البسٌونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة مصر لتامٌنات الحٌا -  2543

 436برلم       23133123تارٌخ : 

اٌهاب عبد الخالك عبد المجٌد دمحم البسٌونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة مصر لتامٌنات الحٌاه ،  -  2544

 436برلم       23133123تارٌخ : 

    23133123ر للتؤمٌن ، تارٌخ : ممثال لشركه مص-احمد زكى دمحم حسن عابدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2545

 436برلم   

    23133123ممثال لشركه مصر للتؤمٌن ، تارٌخ : -احمد زكى دمحم حسن عابدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2546

 436برلم   

    23133123رٌخ : ممثال لشركه مصر للتؤمٌن ، تا-احمد زكى دمحم حسن عابدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2541

 436برلم   

    23133123ممثال لشركه مصر للتؤمٌن ، تارٌخ : -احمد زكى دمحم حسن عابدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2542

 436برلم   

    23133123ممثال لشركه مصر للتؤمٌن ، تارٌخ : -ٌاسر دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   -  2543

 436برلم   

    23133123ممثال لشركه مصر للتؤمٌن ، تارٌخ : -ٌاسر دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   -  2553

 436برلم   

    23133123ممثال لشركه مصر للتؤمٌن ، تارٌخ : -هشام عزب متولى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2551

 436برلم   

    23133123ممثال لشركه مصر للتؤمٌن ، تارٌخ : -هشام عزب متولى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2552

 436برلم   

برلم       23133123ممثال لشركه مصر للتؤمٌن ، تارٌخ : -ولٌد دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2553

436 

برلم       23133123ممثال لشركه مصر للتؤمٌن ، تارٌخ : -ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولٌد دمحم زكى  -  2554

436 

برلم       23133123ممثال لشركه مصر للتؤمٌن ، تارٌخ : -ولٌد دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2555

436 

برلم       23133123ممثال لشركه مصر للتؤمٌن ، تارٌخ : -عضو مجلس ادارة    ولٌد دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة -  2556

436 

    23133123ممثال لشركه مصر للتؤمٌن ، تارٌخ : -هشام عزب متولى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2551

 436برلم   

    23133123شركه مصر للتؤمٌن ، تارٌخ : ممثال ل-هشام عزب متولى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2552

 436برلم   

برلم       23133123ممثال لشركه مصر للتؤمٌن ، تارٌخ : -دمحم زكرٌا محى الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2553

436 

برلم       23133123ٌخ : ممثال لشركه مصر للتؤمٌن ، تار-دمحم زكرٌا محى الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2563

436 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 323 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ممثال لشركه مصر للتؤمٌن ، تارٌخ : -عبد التواب جابر الضوى حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2561

 436برلم       23133123

ممثال لشركه مصر للتؤمٌن ، تارٌخ : -عبد التواب جابر الضوى حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2562

 436برلم       23133123

ممثال لشركه مصر للتؤمٌن ، تارٌخ : -عبد التواب جابر الضوى حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2563

 436برلم       23133123

ممثال لشركه مصر للتؤمٌن ، تارٌخ : -عبد التواب جابر الضوى حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2564

 436برلم       23133123

برلم       23133123ممثال لشركه مصر للتؤمٌن ، تارٌخ : -دمحم حسن شحاتة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2565

436 

برلم       23133123ممثال لشركه مصر للتؤمٌن ، تارٌخ : -دمحم حسن شحاتة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2566

436 

برلم       23133123ممثال لشركه مصر للتؤمٌن ، تارٌخ : -ساهمة  عضو مجلس ادارة  دمحم حسن شحاتة  شركة م -  2561

436 

برلم       23133123ممثال لشركه مصر للتؤمٌن ، تارٌخ : -دمحم حسن شحاتة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2562

436 

برلم       23133123 لشركه مصر للتؤمٌن ، تارٌخ : ممثال-دمحم زكرٌا محى الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2563

436 

برلم       23133123ممثال لشركه مصر للتؤمٌن ، تارٌخ : -دمحم زكرٌا محى الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2513

436 

    23133123ؤمٌن ، تارٌخ : ممثال لشركه مصر للت-ٌاسر دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   -  2511

 436برلم   

    23133123ممثال لشركه مصر للتؤمٌن ، تارٌخ : -ٌاسر دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   -  2512

 436برلم   

صر للتؤمٌن ، تارٌخ : ممثال لشركه م-اٌهاب عبد الخالك عبد المجٌد دمحم البسٌونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2513

 436برلم       23133123

ممثال لشركه مصر للتؤمٌن ، تارٌخ : -اٌهاب عبد الخالك عبد المجٌد دمحم البسٌونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2514

 436برلم       23133123

ممثال لشركه مصر للتؤمٌن ، تارٌخ : -دارة  اٌهاب عبد الخالك عبد المجٌد دمحم البسٌونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ا -  2515

 436برلم       23133123

ممثال لشركه مصر للتؤمٌن ، تارٌخ : -اٌهاب عبد الخالك عبد المجٌد دمحم البسٌونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2516

 436برلم       23133123

ممثال لشركة الحصن لالستشارات ، تارٌخ :  -س ادارة  احمد زكى دمحم حسن عابدٌن  شركة مساهمة  عضو مجل -  2511

 436برلم       23133123

ممثال لشركة الحصن لالستشارات ، تارٌخ :  -احمد زكى دمحم حسن عابدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2512

 436برلم       23133123



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 321 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ممثال لشركة الحصن لالستشارات ، تارٌخ :  -ادارة  احمد زكى دمحم حسن عابدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  2513

 436برلم       23133123

ممثال لشركة الحصن لالستشارات ، تارٌخ :  -احمد زكى دمحم حسن عابدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2523

 436برلم       23133123

ممثال لشركة الحصن لالستشارات ، تارٌخ :  -ادارة   ٌاسر دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس -  2521

 436برلم       23133123

ممثال لشركة الحصن لالستشارات ، تارٌخ :  -ٌاسر دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   -  2522

 436برلم       23133123

ممثال لشركة الحصن لالستشارات ، تارٌخ :  -ة  هشام عزب متولى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادار -  2523

 436برلم       23133123

ممثال لشركة الحصن لالستشارات ، تارٌخ :  -هشام عزب متولى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2524

 436برلم       23133123

    23133123لشركة الحصن لالستشارات ، تارٌخ : ممثال  -ولٌد دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2525

 436برلم   

    23133123ممثال لشركة الحصن لالستشارات ، تارٌخ :  -ولٌد دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2526

 436برلم   

    23133123حصن لالستشارات ، تارٌخ : ممثال لشركة ال -ولٌد دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2521

 436برلم   

    23133123ممثال لشركة الحصن لالستشارات ، تارٌخ :  -ولٌد دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2522

 436برلم   

رات ، تارٌخ : ممثال لشركة الحصن لالستشا -هشام عزب متولى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2523

 436برلم       23133123

ممثال لشركة الحصن لالستشارات ، تارٌخ :  -هشام عزب متولى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2533

 436برلم       23133123

    23133123: ممثال لشركة الحصن لالستشارات ، تارٌخ  -دمحم زكرٌا محى الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2531

 436برلم   

    23133123ممثال لشركة الحصن لالستشارات ، تارٌخ :  -دمحم زكرٌا محى الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2532

 436برلم   

ممثال لشركة الحصن لالستشارات ، تارٌخ :  -عبد التواب جابر الضوى حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2533

 436برلم       23133123

ممثال لشركة الحصن لالستشارات ، تارٌخ :  -عبد التواب جابر الضوى حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2534

 436برلم       23133123

ممثال لشركة الحصن لالستشارات ، تارٌخ :  -عبد التواب جابر الضوى حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2535

 436برلم       23133123

ممثال لشركة الحصن لالستشارات ، تارٌخ :  -عبد التواب جابر الضوى حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2536

 436برلم       23133123



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 322 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    23133123ممثال لشركة الحصن لالستشارات ، تارٌخ :  -دمحم حسن شحاتة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2531

 436لم   بر

    23133123ممثال لشركة الحصن لالستشارات ، تارٌخ :  -دمحم حسن شحاتة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2532

 436برلم   

    23133123ممثال لشركة الحصن لالستشارات ، تارٌخ :  -دمحم حسن شحاتة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2533

 436برلم   

    23133123ممثال لشركة الحصن لالستشارات ، تارٌخ :  -حسن شحاتة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  دمحم  -  2633

 436برلم   

    23133123ممثال لشركة الحصن لالستشارات ، تارٌخ :  -دمحم زكرٌا محى الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2631

 436برلم   

    23133123ممثال لشركة الحصن لالستشارات ، تارٌخ :  -شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   دمحم زكرٌا محى الدٌن  -  2632

 436برلم   

ممثال لشركة الحصن لالستشارات ، تارٌخ :  -ٌاسر دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   -  2633

 436برلم       23133123

ممثال لشركة الحصن لالستشارات ، تارٌخ :  -ركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌاسر دمحم زكى ابراهٌم  ش -  2634

 436برلم       23133123

ممثال لشركة الحصن لالستشارات ،  -اٌهاب عبد الخالك عبد المجٌد دمحم البسٌونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2635

 436برلم       23133123تارٌخ : 

ممثال لشركة الحصن لالستشارات ،  -عبد الخالك عبد المجٌد دمحم البسٌونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اٌهاب  -  2636

 436برلم       23133123تارٌخ : 

ممثال لشركة الحصن لالستشارات ،  -اٌهاب عبد الخالك عبد المجٌد دمحم البسٌونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2631

 436برلم       23133123تارٌخ : 

ممثال لشركة الحصن لالستشارات ،  -اٌهاب عبد الخالك عبد المجٌد دمحم البسٌونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2632

 436برلم       23133123تارٌخ : 

 436رلم   ب    23133123احمد زكى دمحم حسن عابدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن نفسة ، تارٌخ :  -  2633

 436برلم       23133123احمد زكى دمحم حسن عابدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن نفسة ، تارٌخ :  -  2613

 436برلم       23133123احمد زكى دمحم حسن عابدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن نفسة ، تارٌخ :  -  2611

 436برلم       23133123مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن نفسة ، تارٌخ :  احمد زكى دمحم حسن عابدٌن  شركة -  2612

 436برلم       23133123ٌاسر دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  عن نفسة ، تارٌخ :  -  2613

 436برلم       23133123 ٌاسر دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  عن نفسة ، تارٌخ : -  2614

 436برلم       23133123هشام عزب متولى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن نفسة ، تارٌخ :  -  2615

 436برلم       23133123هشام عزب متولى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن نفسة ، تارٌخ :  -  2616

 436برلم       23133123مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن نفسة ، تارٌخ : ولٌد دمحم زكى ابراهٌم  شركة  -  2611



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 323 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 436برلم       23133123ولٌد دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن نفسة ، تارٌخ :  -  2612

 436برلم       23133123ولٌد دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن نفسة ، تارٌخ :  -  2613

 436برلم       23133123ولٌد دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن نفسة ، تارٌخ :  -  2623

 436برلم       23133123هشام عزب متولى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن نفسة ، تارٌخ :  -  2621

 436برلم       23133123جلس ادارة  عن نفسة ، تارٌخ : هشام عزب متولى عزب  شركة مساهمة  عضو م -  2622

 436برلم       23133123دمحم زكرٌا محى الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن نفسة ، تارٌخ :  -  2623

 436برلم       23133123دمحم زكرٌا محى الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن نفسة ، تارٌخ :  -  2624

 436برلم       23133123عبد التواب جابر الضوى حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن نفسة ، تارٌخ :  -  2625

 436برلم       23133123عبد التواب جابر الضوى حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن نفسة ، تارٌخ :  -  2626

 436برلم       23133123و مجلس ادارة  عن نفسة ، تارٌخ : عبد التواب جابر الضوى حسن  شركة مساهمة  عض -  2621

 436برلم       23133123عبد التواب جابر الضوى حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن نفسة ، تارٌخ :  -  2622

 436برلم       23133123دمحم حسن شحاتة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن نفسة ، تارٌخ :  -  2623

 436برلم       23133123دمحم حسن شحاتة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن نفسة ، تارٌخ :  -  2633

 436برلم       23133123دمحم حسن شحاتة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن نفسة ، تارٌخ :  -  2631

 436برلم       23133123 دمحم حسن شحاتة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن نفسة ، تارٌخ : -  2632

 436برلم       23133123دمحم زكرٌا محى الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن نفسة ، تارٌخ :  -  2633

 436برلم       23133123دمحم زكرٌا محى الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن نفسة ، تارٌخ :  -  2634

 436برلم       23133123ركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  عن نفسة ، تارٌخ : ٌاسر دمحم زكى ابراهٌم  ش -  2635

 436برلم       23133123ٌاسر دمحم زكى ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  عن نفسة ، تارٌخ :  -  2636

    23133123دارة  عن نفسة ، تارٌخ : اٌهاب عبد الخالك عبد المجٌد دمحم البسٌونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ا -  2631

 436برلم   

    23133123اٌهاب عبد الخالك عبد المجٌد دمحم البسٌونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن نفسة ، تارٌخ :  -  2632

 436برلم   

    23133123، تارٌخ : اٌهاب عبد الخالك عبد المجٌد دمحم البسٌونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن نفسة  -  2633

 436برلم   

    23133123اٌهاب عبد الخالك عبد المجٌد دمحم البسٌونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن نفسة ، تارٌخ :  -  2643

 436برلم   

 احمد فتحى احمد مكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس ادارة  -  2641

 -الدارة كما ٌلً كما ٌلً:و تكون صالحٌات مجلس ا



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 324 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

السٌد الدكتور /عمرو  زؼلول طه الفمً رئٌس مجلس ادارة الشركة و السٌد / احمد زؼلول طه حسٌن الفمً نائب رئٌس مجلس 

شراء  -االدارة و السٌد الدكتور / زؼلول طه حسٌن الفمً عضو مجلس االدارة ٌمتلكون حك التولٌع عن الشركة منفردٌن فً االتً :

حك التولٌع على كافة التعامالت و عمود -كافة االصول الثابته من اراضً و سٌارات و اثاثات و معدات و ماكٌنات و خالفه  و بٌع

 2256برلم       23133123االلتراض و الرهن بكافة انواعها امام ، تارٌخ : 

 ادارة  زؼلول طه حسٌن الفمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس -  2642

 -و تكون صالحٌات مجلس االدارة كما ٌلً كما ٌلً:

السٌد الدكتور /عمرو  زؼلول طه الفمً رئٌس مجلس ادارة الشركة و السٌد / احمد زؼلول طه حسٌن الفمً نائب رئٌس مجلس 

شراء  -نفردٌن فً االتً :االدارة و السٌد الدكتور / زؼلول طه حسٌن الفمً عضو مجلس االدارة ٌمتلكون حك التولٌع عن الشركة م

حك التولٌع على كافة التعامالت و عمود -و بٌع كافة االصول الثابته من اراضً و سٌارات و اثاثات و معدات و ماكٌنات و خالفه 

 2256برلم       23133123االلتراض و الرهن بكافة انواعها امام ، تارٌخ : 

 عضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس ادارة دمحم علٌوه دمحم سلٌمان  شركة مساهمة   -  2643

 -و تكون صالحٌات مجلس االدارة كما ٌلً كما ٌلً:

السٌد الدكتور /عمرو  زؼلول طه الفمً رئٌس مجلس ادارة الشركة و السٌد / احمد زؼلول طه حسٌن الفمً نائب رئٌس مجلس 

شراء  -لكون حك التولٌع عن الشركة منفردٌن فً االتً :االدارة و السٌد الدكتور / زؼلول طه حسٌن الفمً عضو مجلس االدارة ٌمت

حك التولٌع على كافة التعامالت و عمود -و بٌع كافة االصول الثابته من اراضً و سٌارات و اثاثات و معدات و ماكٌنات و خالفه 

 2256برلم       23133123االلتراض و الرهن بكافة انواعها امام ، تارٌخ : 

 طه حسٌن الفمى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس ادارة  عمرو زؼلول -  2644

 -و تكون صالحٌات مجلس االدارة كما ٌلً كما ٌلً:

السٌد الدكتور /عمرو  زؼلول طه الفمً رئٌس مجلس ادارة الشركة و السٌد / احمد زؼلول طه حسٌن الفمً نائب رئٌس مجلس 

شراء  -طه حسٌن الفمً عضو مجلس االدارة ٌمتلكون حك التولٌع عن الشركة منفردٌن فً االتً : االدارة و السٌد الدكتور / زؼلول

حك التولٌع على كافة التعامالت و عمود -و بٌع كافة االصول الثابته من اراضً و سٌارات و اثاثات و معدات و ماكٌنات و خالفه 

 2256برلم       23133123االلتراض و الرهن بكافة انواعها امام ، تارٌخ : 

 احمد زؼلول طه حسٌن الفمى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس ادارة  -  2645

 -و تكون صالحٌات مجلس االدارة كما ٌلً كما ٌلً:

ئٌس مجلس السٌد الدكتور /عمرو  زؼلول طه الفمً رئٌس مجلس ادارة الشركة و السٌد / احمد زؼلول طه حسٌن الفمً نائب ر

شراء  -االدارة و السٌد الدكتور / زؼلول طه حسٌن الفمً عضو مجلس االدارة ٌمتلكون حك التولٌع عن الشركة منفردٌن فً االتً :

حك التولٌع على كافة التعامالت و عمود -و بٌع كافة االصول الثابته من اراضً و سٌارات و اثاثات و معدات و ماكٌنات و خالفه 

 2256برلم       23133123رهن بكافة انواعها امام ، تارٌخ : االلتراض و ال

احمد فتحى احمد مكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشهر العماري و التوثٌك و امام كافة الجهات الحكومٌة و  -  2646

الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر الؽٌر حكومٌة الختصة بذلن و تمدٌم كافة الضمانات و البٌع الصول الشركة و لهم الحك فً توكٌل 

تعٌٌن عده مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن و ان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او  -اعاله و ذلن للنفس او للؽٌر 

الحك فً التعامل بؤسم الشركة و ضمن اؼراضها امام الجهات الحكومٌة و ؼٌر حكومٌة و المطاع الخاص و لطاع  -منفردٌن 

 2256برلم       23133123الحك فً تعٌٌن و عزل مستخدمً و وكالء الشركة ، تارٌخ :  -فة اشكالهم االعمال بكا

زؼلول طه حسٌن الفمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشهر العماري و التوثٌك و امام كافة الجهات الحكومٌة و  -  2641

الصول الشركة و لهم الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر  الؽٌر حكومٌة الختصة بذلن و تمدٌم كافة الضمانات و البٌع

تعٌٌن عده مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن و ان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او  -اعاله و ذلن للنفس او للؽٌر 

و المطاع الخاص و لطاع  الحك فً التعامل بؤسم الشركة و ضمن اؼراضها امام الجهات الحكومٌة و ؼٌر حكومٌة -منفردٌن 

 2256برلم       23133123الحك فً تعٌٌن و عزل مستخدمً و وكالء الشركة ، تارٌخ :  -االعمال بكافة اشكالهم 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 325 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دمحم علٌوه دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  عضو منتدب  الشهر العماري و التوثٌك و امام كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر  -  2642

لن و تمدٌم كافة الضمانات و البٌع الصول الشركة و لهم الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر اعاله و حكومٌة الختصة بذ

الحك  -تعٌٌن عده مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن و ان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن  -ذلن للنفس او للؽٌر 

مام الجهات الحكومٌة و ؼٌر حكومٌة و المطاع الخاص و لطاع االعمال بكافة اشكالهم فً التعامل بؤسم الشركة و ضمن اؼراضها ا

 2256برلم       23133123الحك فً تعٌٌن و عزل مستخدمً و وكالء الشركة ، تارٌخ :  -

الجهات عمرو زؼلول طه حسٌن الفمى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الشهر العماري و التوثٌك و امام كافة  -  2643

الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة الختصة بذلن و تمدٌم كافة الضمانات و البٌع الصول الشركة و لهم الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل او 

تعٌٌن عده مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن و ان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة  -بعض ما ذكر اعاله و ذلن للنفس او للؽٌر 

ك فً التعامل بؤسم الشركة و ضمن اؼراضها امام الجهات الحكومٌة و ؼٌر حكومٌة و المطاع الخاص و الح -مجتمعٌن او منفردٌن 

 2256برلم       23133123الحك فً تعٌٌن و عزل مستخدمً و وكالء الشركة ، تارٌخ :  -لطاع االعمال بكافة اشكالهم 

س ادارة  الشهر العماري و التوثٌك و امام كافة الجهات احمد زؼلول طه حسٌن الفمى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجل -  2653

الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة الختصة بذلن و تمدٌم كافة الضمانات و البٌع الصول الشركة و لهم الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل او 

حك التولٌع عن الشركة تعٌٌن عده مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن و ان ٌخولهم اٌضا  -بعض ما ذكر اعاله و ذلن للنفس او للؽٌر 

الحك فً التعامل بؤسم الشركة و ضمن اؼراضها امام الجهات الحكومٌة و ؼٌر حكومٌة و المطاع الخاص و  -مجتمعٌن او منفردٌن 

 2256برلم       23133123الحك فً تعٌٌن و عزل مستخدمً و وكالء الشركة ، تارٌخ :  -لطاع االعمال بكافة اشكالهم 

حك لبض و دفع المبالػ و  -حى احمد مكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم احمد فت -  2651

الحك فً التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و  -ابرام كافة العمود و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل 

تظهٌر الشٌكات المودوعه لدى البنون برسم الضمان و كذلن فتح و ؼلك  التولٌع على شٌكات الشركة و الضمان لدى البنون و

الحسابات بالبنون و التولٌع لدى البنون على عملٌات السحب و االٌداع و خاطابات الضمان و االعتمادات المستندٌه و كافة 

 2256برلم       23133123الماعمالت البنكٌة و كذا الحك فً االلتراض و الرهن و ابرام عمود ، تارٌخ : 

حك لبض و دفع المبالػ و  -زؼلول طه حسٌن الفمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم  -  2652

الحك فً التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و  -ابرام كافة العمود و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل 

كات الشركة و الضمان لدى البنون و تظهٌر الشٌكات المودوعه لدى البنون برسم الضمان و كذلن فتح و ؼلك التولٌع على شٌ

الحسابات بالبنون و التولٌع لدى البنون على عملٌات السحب و االٌداع و خاطابات الضمان و االعتمادات المستندٌه و كافة 

 2256برلم       23133123و ابرام عمود ، تارٌخ :  الماعمالت البنكٌة و كذا الحك فً االلتراض و الرهن

حك لبض و دفع المبالػ و ابرام كافة  -دمحم علٌوه دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  عضو منتدب  و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم  -  2653

نون و المصارؾ و التولٌع على الحك فً التعامل مع جمٌع الب -العمود و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل 

شٌكات الشركة و الضمان لدى البنون و تظهٌر الشٌكات المودوعه لدى البنون برسم الضمان و كذلن فتح و ؼلك الحسابات بالبنون 

و كذا و التولٌع لدى البنون على عملٌات السحب و االٌداع و خاطابات الضمان و االعتمادات المستندٌه و كافة الماعمالت البنكٌة 

 2256برلم       23133123الحك فً االلتراض و الرهن و ابرام عمود ، تارٌخ : 

حك لبض و دفع  -عمرو زؼلول طه حسٌن الفمى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم  -  2654

الحك فً التعامل مع جمٌع البنون و  -و باالجل المبالػ و ابرام كافة العمود و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد ا

المصارؾ و التولٌع على شٌكات الشركة و الضمان لدى البنون و تظهٌر الشٌكات المودوعه لدى البنون برسم الضمان و كذلن فتح 

ات المستندٌه و كافة و ؼلك الحسابات بالبنون و التولٌع لدى البنون على عملٌات السحب و االٌداع و خاطابات الضمان و االعتماد

 2256برلم       23133123الماعمالت البنكٌة و كذا الحك فً االلتراض و الرهن و ابرام عمود ، تارٌخ : 

حك لبض و دفع  -احمد زؼلول طه حسٌن الفمى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم  -  2655

الحك فً التعامل مع جمٌع البنون و  -الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل المبالػ و ابرام كافة العمود و 

المصارؾ و التولٌع على شٌكات الشركة و الضمان لدى البنون و تظهٌر الشٌكات المودوعه لدى البنون برسم الضمان و كذلن فتح 

السحب و االٌداع و خاطابات الضمان و االعتمادات المستندٌه و كافة و ؼلك الحسابات بالبنون و التولٌع لدى البنون على عملٌات 

 2256برلم       23133123الماعمالت البنكٌة و كذا الحك فً االلتراض و الرهن و ابرام عمود ، تارٌخ : 

حك توكٌل و  -ٌر احمد فتحى احمد مكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  التسهٌالت االئتمانٌة و الحك فً كفالة الؽ -  2656

 تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر .



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 326 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

السٌد / دمحم علٌوة دمحم سلٌمان عضو مجلس االدارة المنتدب له الحك التعامل بؤسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر -2

فً و مستخدمً و وكالء الشركة و الحكومٌة و المطاع العام و المطاع الخاص و لطاع االعمال ببكافة اشكاله و تعٌٌن و مجازاه موظ

تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و له الحك فً لبض و دفع المبالػ و ادارة كافة العمود و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او 

 2256برلم       23133123باالجل ، تارٌخ : 

حك توكٌل و  -ٌالت االئتمانٌة و الحك فً كفالة الؽٌر زؼلول طه حسٌن الفمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  التسه -  2651

 تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر .

السٌد / دمحم علٌوة دمحم سلٌمان عضو مجلس االدارة المنتدب له الحك التعامل بؤسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر -2

ببكافة اشكاله و تعٌٌن و مجازاه موظفً و مستخدمً و وكالء الشركة و  الحكومٌة و المطاع العام و المطاع الخاص و لطاع االعمال

تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و له الحك فً لبض و دفع المبالػ و ادارة كافة العمود و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او 

 2256برلم       23133123باالجل ، تارٌخ : 

حك توكٌل و تفوٌض  -ان  شركة مساهمة  عضو منتدب  التسهٌالت االئتمانٌة و الحك فً كفالة الؽٌر دمحم علٌوه دمحم سلٌم -  2652

 الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر .

السٌد / دمحم علٌوة دمحم سلٌمان عضو مجلس االدارة المنتدب له الحك التعامل بؤسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر -2

عام و المطاع الخاص و لطاع االعمال ببكافة اشكاله و تعٌٌن و مجازاه موظفً و مستخدمً و وكالء الشركة و الحكومٌة و المطاع ال

تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و له الحك فً لبض و دفع المبالػ و ادارة كافة العمود و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او 

 2256برلم       23133123باالجل ، تارٌخ : 

حك  -عمرو زؼلول طه حسٌن الفمى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  التسهٌالت االئتمانٌة و الحك فً كفالة الؽٌر  -  2653

 توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر .

لجهات الحكومٌة و ؼٌر السٌد / دمحم علٌوة دمحم سلٌمان عضو مجلس االدارة المنتدب له الحك التعامل بؤسم الشركة امام جمٌع ا-2

الحكومٌة و المطاع العام و المطاع الخاص و لطاع االعمال ببكافة اشكاله و تعٌٌن و مجازاه موظفً و مستخدمً و وكالء الشركة و 

د او تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و له الحك فً لبض و دفع المبالػ و ادارة كافة العمود و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنم

 2256برلم       23133123باالجل ، تارٌخ : 

 -احمد زؼلول طه حسٌن الفمى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  التسهٌالت االئتمانٌة و الحك فً كفالة الؽٌر  -  2663

 حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر .

لمنتدب له الحك التعامل بؤسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر السٌد / دمحم علٌوة دمحم سلٌمان عضو مجلس االدارة ا-2

الحكومٌة و المطاع العام و المطاع الخاص و لطاع االعمال ببكافة اشكاله و تعٌٌن و مجازاه موظفً و مستخدمً و وكالء الشركة و 

مود و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و له الحك فً لبض و دفع المبالػ و ادارة كافة الع

 2256برلم       23133123باالجل ، تارٌخ : 

احمد فتحى احمد مكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عدا الرهن او االلتراض من البنون او جمٌع انواع التصرؾ  -  2661

لٌع على الشٌكات و المعامالت البنكٌه مجتمعا مع عضو مجلس االدارة فً االسهم او االصول و ممتلكات الشركة و له الحك فً التو

برلم       23133123جم )مائة الؾ جنٌة مصري ال ؼٌر( ، تارٌخ :  133333السٌد االستاذ / احمد فتحً احمد مكً بحد الصى 

2256 

اض من البنون او جمٌع انواع زؼلول طه حسٌن الفمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عدا الرهن او االلتر -  2662

التصرؾ فً االسهم او االصول و ممتلكات الشركة و له الحك فً التولٌع على الشٌكات و المعامالت البنكٌه مجتمعا مع عضو 

جم )مائة الؾ جنٌة مصري ال ؼٌر( ، تارٌخ :  133333مجلس االدارة السٌد االستاذ / احمد فتحً احمد مكً بحد الصى 

 2256رلم   ب    23133123

دمحم علٌوه دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  عضو منتدب  عدا الرهن او االلتراض من البنون او جمٌع انواع التصرؾ فً  -  2663

االسهم او االصول و ممتلكات الشركة و له الحك فً التولٌع على الشٌكات و المعامالت البنكٌه مجتمعا مع عضو مجلس االدارة 

برلم       23133123جم )مائة الؾ جنٌة مصري ال ؼٌر( ، تارٌخ :  133333د فتحً احمد مكً بحد الصى السٌد االستاذ / احم

2256 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 321 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عمرو زؼلول طه حسٌن الفمى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عدا الرهن او االلتراض من البنون او جمٌع انواع  -  2664

الحك فً التولٌع على الشٌكات و المعامالت البنكٌه مجتمعا مع عضو التصرؾ فً االسهم او االصول و ممتلكات الشركة و له 

جم )مائة الؾ جنٌة مصري ال ؼٌر( ، تارٌخ :  133333مجلس االدارة السٌد االستاذ / احمد فتحً احمد مكً بحد الصى 

 2256برلم       23133123

رة  عدا الرهن او االلتراض من البنون او جمٌع احمد زؼلول طه حسٌن الفمى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادا -  2665

انواع التصرؾ فً االسهم او االصول و ممتلكات الشركة و له الحك فً التولٌع على الشٌكات و المعامالت البنكٌه مجتمعا مع 

، تارٌخ : جم )مائة الؾ جنٌة مصري ال ؼٌر(  133333عضو مجلس االدارة السٌد االستاذ / احمد فتحً احمد مكً بحد الصى 

 2256برلم       23133123

شركة سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش م م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة سٌمبور اٌچٌبت لالسمنت  -  2666

 1253برلم       23133123استماله ، تارٌخ : -ش.م. م

ة  ممثال عن شركة سٌمبور اٌچٌبت لالسمنت ش.م. رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادار -  2661

 1253برلم       23133123استماله ، تارٌخ : -م

-سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن شركة سٌمبور اٌچٌبت لالسمنت ش.م. م -  2662

 1253برلم       23133123استماله ، تارٌخ : 

بور العامرٌة ش م م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة سٌمبور اٌچٌبت لالسمنت ش.م. اسمنت سٌم -  2663

 1253برلم       23133123استماله ، تارٌخ : -م

-باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة سٌمبور اٌچٌبت لالسمنت ش.م. م -  2613

 1253برلم       23133123ارٌخ : استماله ، ت

)ممثل لشركه اسمنت العامرٌه ش.م.م( ، -شركة سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش م م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2611

 1253برلم       23133123تارٌخ : 

نت العامرٌه ش.م.م( ، تارٌخ : )ممثل لشركه اسم-رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  2612

 1253برلم       23133123

)ممثل لشركه اسمنت العامرٌه ش.م.م( ، تارٌخ : -سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   -  2613

 1253برلم       23133123

ممثل لشركه اسمنت العامرٌه ش.م.م( ، تارٌخ : )-اسمنت سٌمبور العامرٌة ش م م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2614

 1253برلم       23133123

)ممثل لشركه اسمنت العامرٌه ش.م.م( ، تارٌخ : -باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2615

 1253برلم       23133123

ة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة سٌمبور اٌجٌبت لالسمنت ش م شركة سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش م م  شركة مساهم -  2616

أ( ٌملن حك السلطة المطلمة فً التولٌع نٌابة عن الشركة رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن أو إحداهما مجتمعاً مع -م

 فً السجل التجاري.   أي عضو مجلس إدارة آخر أو أي  عضوٌن مجتمعٌن من أعضاء مجلس اإلدارة المذكورة اسمائهم

ب( بدون اإلخالل بسلطات وصالحٌات مجلس اإلدارة ٌكون لمجلس اإلدارة السلطة فً تفوٌض أو تعٌٌن أي عدد من المدٌرٌن او 

 المفوضٌن ومنحهم سواء مجتمعٌن او منفردٌن سلطة التولٌع نٌابة عن الشركة .

 1253برلم       23133123ج( باالضافة ، تارٌخ : 

أ( -رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال لشركة سٌمبور اٌجٌبت لالسمنت ش م م -  2611

ٌملن حك السلطة المطلمة فً التولٌع نٌابة عن الشركة رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن أو إحداهما مجتمعاً مع أي 

 معٌن من أعضاء مجلس اإلدارة المذكورة اسمائهم فً السجل التجاري.  عضو مجلس إدارة آخر أو أي  عضوٌن مجت



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 322 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ب( بدون اإلخالل بسلطات وصالحٌات مجلس اإلدارة ٌكون لمجلس اإلدارة السلطة فً تفوٌض أو تعٌٌن أي عدد من المدٌرٌن او 

 المفوضٌن ومنحهم سواء مجتمعٌن او منفردٌن سلطة التولٌع نٌابة عن الشركة .

 1253برلم       23133123ة ، تارٌخ : ج( باالضاف

أ( -سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال لشركة سٌمبور اٌجٌبت لالسمنت ش م م -  2612

ع أي ٌملن حك السلطة المطلمة فً التولٌع نٌابة عن الشركة رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن أو إحداهما مجتمعاً م

 عضو مجلس إدارة آخر أو أي  عضوٌن مجتمعٌن من أعضاء مجلس اإلدارة المذكورة اسمائهم فً السجل التجاري.  

ب( بدون اإلخالل بسلطات وصالحٌات مجلس اإلدارة ٌكون لمجلس اإلدارة السلطة فً تفوٌض أو تعٌٌن أي عدد من المدٌرٌن او 

 لطة التولٌع نٌابة عن الشركة .المفوضٌن ومنحهم سواء مجتمعٌن او منفردٌن س

 1253برلم       23133123ج( باالضافة ، تارٌخ : 

أ( -اسمنت سٌمبور العامرٌة ش م م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة سٌمبور اٌجٌبت لالسمنت ش م م -  2613

عضو المنتدب مجتمعٌن أو إحداهما مجتمعاً مع أي ٌملن حك السلطة المطلمة فً التولٌع نٌابة عن الشركة رئٌس مجلس اإلدارة وال

 عضو مجلس إدارة آخر أو أي  عضوٌن مجتمعٌن من أعضاء مجلس اإلدارة المذكورة اسمائهم فً السجل التجاري.  

ب( بدون اإلخالل بسلطات وصالحٌات مجلس اإلدارة ٌكون لمجلس اإلدارة السلطة فً تفوٌض أو تعٌٌن أي عدد من المدٌرٌن او 

 لمفوضٌن ومنحهم سواء مجتمعٌن او منفردٌن سلطة التولٌع نٌابة عن الشركة .ا

 1253برلم       23133123ج( باالضافة ، تارٌخ : 

أ( -باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة سٌمبور اٌجٌبت لالسمنت ش م م -  2623

ولٌع نٌابة عن الشركة رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن أو إحداهما مجتمعاً مع أي ٌملن حك السلطة المطلمة فً الت

 عضو مجلس إدارة آخر أو أي  عضوٌن مجتمعٌن من أعضاء مجلس اإلدارة المذكورة اسمائهم فً السجل التجاري.  

فً تفوٌض أو تعٌٌن أي عدد من المدٌرٌن او  ب( بدون اإلخالل بسلطات وصالحٌات مجلس اإلدارة ٌكون لمجلس اإلدارة السلطة

 المفوضٌن ومنحهم سواء مجتمعٌن او منفردٌن سلطة التولٌع نٌابة عن الشركة .

 1253برلم       23133123ج( باالضافة ، تارٌخ : 

دارة فمد شركة سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش م م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الً السلطات الخاصة بمجلس اال -  2621

 لرر مجلس االدارة منح االشخاص التالً اسمائهم السلطة للتولٌع نٌابة عن الشركة لدي البنون وهم :  

 المجموعة )أ( : 

 السٌد/ سلٌم عبد المادر ـ  العضو المنتدب -

 السٌد / باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا ـ عضو مجلس إدارة  -

  

 المجموعة )ب( :  

 جوب إسماعٌل محجوب  السٌد / ولٌد مح -

 السٌد / عبد الرحمن دمحم مصطفى أحمد  -

 السٌد / أٌمن إبراهٌم فإاد رمضان المحتسب  -

 1253برلم       23133123ولألشخاص المشار إلٌهم أنفا الحك فً التولٌع بالنٌابة عن الشركة ، تارٌخ : 

لس ادارة  الً السلطات الخاصة بمجلس االدارة فمد لرر رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مج -  2622

 مجلس االدارة منح االشخاص التالً اسمائهم السلطة للتولٌع نٌابة عن الشركة لدي البنون وهم :  



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 323 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 المجموعة )أ( : 

 السٌد/ سلٌم عبد المادر ـ  العضو المنتدب -

 السٌد / باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا ـ عضو مجلس إدارة  -

  

 المجموعة )ب( :  

 السٌد / ولٌد محجوب إسماعٌل محجوب   -

 السٌد / عبد الرحمن دمحم مصطفى أحمد  -

 السٌد / أٌمن إبراهٌم فإاد رمضان المحتسب  -

 1253برلم       23133123ولألشخاص المشار إلٌهم أنفا الحك فً التولٌع بالنٌابة عن الشركة ، تارٌخ : 

ر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الً السلطات الخاصة بمجلس االدارة فمد لرر مجلس سلٌم عبد الماد -  2623

 االدارة منح االشخاص التالً اسمائهم السلطة للتولٌع نٌابة عن الشركة لدي البنون وهم :  

 المجموعة )أ( : 

 السٌد/ سلٌم عبد المادر ـ  العضو المنتدب -

 سنترا دٌال أكوا ـ عضو مجلس إدارة  السٌد / باولو فرناندو -

  

 المجموعة )ب( :  

 السٌد / ولٌد محجوب إسماعٌل محجوب   -

 السٌد / عبد الرحمن دمحم مصطفى أحمد  -

 السٌد / أٌمن إبراهٌم فإاد رمضان المحتسب  -

 1253برلم       23133123ولألشخاص المشار إلٌهم أنفا الحك فً التولٌع بالنٌابة عن الشركة ، تارٌخ : 

اسمنت سٌمبور العامرٌة ش م م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الً السلطات الخاصة بمجلس االدارة فمد لرر  -  2624

 مجلس االدارة منح االشخاص التالً اسمائهم السلطة للتولٌع نٌابة عن الشركة لدي البنون وهم :  

 المجموعة )أ( : 

 ضو المنتدبالسٌد/ سلٌم عبد المادر ـ  الع -

 السٌد / باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا ـ عضو مجلس إدارة  -

  

 المجموعة )ب( :  

 السٌد / ولٌد محجوب إسماعٌل محجوب   -

 السٌد / عبد الرحمن دمحم مصطفى أحمد  -

 السٌد / أٌمن إبراهٌم فإاد رمضان المحتسب  -



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 333 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 1253برلم       23133123ة عن الشركة ، تارٌخ : ولألشخاص المشار إلٌهم أنفا الحك فً التولٌع بالنٌاب

باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الً السلطات الخاصة بمجلس االدارة فمد لرر مجلس  -  2625

 االدارة منح االشخاص التالً اسمائهم السلطة للتولٌع نٌابة عن الشركة لدي البنون وهم :  

 ( : المجموعة )أ

 السٌد/ سلٌم عبد المادر ـ  العضو المنتدب -

 السٌد / باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا ـ عضو مجلس إدارة  -

  

 المجموعة )ب( :  

 السٌد / ولٌد محجوب إسماعٌل محجوب   -

 السٌد / عبد الرحمن دمحم مصطفى أحمد  -

 السٌد / أٌمن إبراهٌم فإاد رمضان المحتسب  -

 1253برلم       23133123ر إلٌهم أنفا الحك فً التولٌع بالنٌابة عن الشركة ، تارٌخ : ولألشخاص المشا

 شركة سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش م م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لدي البنون وفما للحدود والمعاٌٌر التالٌة :    -  2626

 من أجل المٌام بالعملٌات التالٌة : 

 اسم الشركة فى البنون ، اٌداع المبالػ النمدٌة او الشٌكات بالحسابات ، طلب اصدار دفاتر شٌكات . فتح او ؼلك  حسابات ب -

 التنفٌذ والتولٌع  ألى عملٌات ؼٌر متعلمة بمبالػ مالٌة مع البنون . -

ا او كسرها كلٌة ، التولٌع على جمٌع الطلبات والعمود الخاصة بالودائع البنكٌة سواء كانت لربطها أو زٌادتها او إنماصه -

 1253برلم       23133123والتولٌع على طلبات بٌع او شراء اذون الخزانة ، السندات الحكومٌة ، أي نوع ، تارٌخ : 

 رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لدي البنون وفما للحدود والمعاٌٌر التالٌة :    -  2621

 عملٌات التالٌة : من أجل المٌام بال

 فتح او ؼلك  حسابات باسم الشركة فى البنون ، اٌداع المبالػ النمدٌة او الشٌكات بالحسابات ، طلب اصدار دفاتر شٌكات .  -

 التنفٌذ والتولٌع  ألى عملٌات ؼٌر متعلمة بمبالػ مالٌة مع البنون . -

ٌة سواء كانت لربطها أو زٌادتها او إنماصها او كسرها كلٌة ، التولٌع على جمٌع الطلبات والعمود الخاصة بالودائع البنك -

 1253برلم       23133123والتولٌع على طلبات بٌع او شراء اذون الخزانة ، السندات الحكومٌة ، أي نوع ، تارٌخ : 

 معاٌٌر التالٌة :   سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  لدي البنون وفما للحدود وال -  2622

 من أجل المٌام بالعملٌات التالٌة : 

 فتح او ؼلك  حسابات باسم الشركة فى البنون ، اٌداع المبالػ النمدٌة او الشٌكات بالحسابات ، طلب اصدار دفاتر شٌكات .  -

 التنفٌذ والتولٌع  ألى عملٌات ؼٌر متعلمة بمبالػ مالٌة مع البنون . -

الطلبات والعمود الخاصة بالودائع البنكٌة سواء كانت لربطها أو زٌادتها او إنماصها او كسرها كلٌة ، التولٌع على جمٌع  -

 1253برلم       23133123والتولٌع على طلبات بٌع او شراء اذون الخزانة ، السندات الحكومٌة ، أي نوع ، تارٌخ : 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 331 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 جلس ادارة  لدي البنون وفما للحدود والمعاٌٌر التالٌة :   اسمنت سٌمبور العامرٌة ش م م  شركة مساهمة  عضو م -  2623

 من أجل المٌام بالعملٌات التالٌة : 

 فتح او ؼلك  حسابات باسم الشركة فى البنون ، اٌداع المبالػ النمدٌة او الشٌكات بالحسابات ، طلب اصدار دفاتر شٌكات .  -

 مالٌة مع البنون .التنفٌذ والتولٌع  ألى عملٌات ؼٌر متعلمة بمبالػ  -

التولٌع على جمٌع الطلبات والعمود الخاصة بالودائع البنكٌة سواء كانت لربطها أو زٌادتها او إنماصها او كسرها كلٌة ،  -

 1253برلم       23133123والتولٌع على طلبات بٌع او شراء اذون الخزانة ، السندات الحكومٌة ، أي نوع ، تارٌخ : 

 ندو سنترا دٌال أكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لدي البنون وفما للحدود والمعاٌٌر التالٌة :   باولو فرنا -  2633

 من أجل المٌام بالعملٌات التالٌة : 

 فتح او ؼلك  حسابات باسم الشركة فى البنون ، اٌداع المبالػ النمدٌة او الشٌكات بالحسابات ، طلب اصدار دفاتر شٌكات .  -

 والتولٌع  ألى عملٌات ؼٌر متعلمة بمبالػ مالٌة مع البنون .التنفٌذ  -

التولٌع على جمٌع الطلبات والعمود الخاصة بالودائع البنكٌة سواء كانت لربطها أو زٌادتها او إنماصها او كسرها كلٌة ،  -

 1253برلم       23133123والتولٌع على طلبات بٌع او شراء اذون الخزانة ، السندات الحكومٌة ، أي نوع ، تارٌخ : 

شركة سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش م م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من االستثمارات فً صنادٌك االستثمار  -  2631

 المائمة فً األدوات المالٌة المصدرة من الحكومة .

 اخرى من وسائل السداد . التولٌع على الشٌكات ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة، طلبات التحوٌالت ، أى وسٌلة  -

 التولٌع على طلبات إصدار وتعدٌل وإلؽاء خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة .  -

 التولٌع على طلبات االلتراض والرهن . -

وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات المجموعة فى مصر ) ونعنى بذلن اى من شركة  

 1253برلم       23133123ٌمبور اٌجٌبت لألسمنت  ، شركة ، تارٌخ : س

رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  من االستثمارات فً صنادٌك االستثمار المائمة فً  -  2632

 األدوات المالٌة المصدرة من الحكومة .

 ات المصرفٌة، طلبات التحوٌالت ، أى وسٌلة اخرى من وسائل السداد . التولٌع على الشٌكات ، طلبات اصدار الشٌك -

 التولٌع على طلبات إصدار وتعدٌل وإلؽاء خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة .  -

 التولٌع على طلبات االلتراض والرهن . -

لمجموعة فى مصر ) ونعنى بذلن اى من شركة وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات ا 

 1253برلم       23133123سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت  ، شركة ، تارٌخ : 

سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  من االستثمارات فً صنادٌك االستثمار المائمة فً  -  2633

 األدوات المالٌة المصدرة من الحكومة .

 تولٌع على الشٌكات ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة، طلبات التحوٌالت ، أى وسٌلة اخرى من وسائل السداد . ال -

 التولٌع على طلبات إصدار وتعدٌل وإلؽاء خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة .  -

 التولٌع على طلبات االلتراض والرهن . -



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 332 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

فس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات المجموعة فى مصر ) ونعنى بذلن اى من شركة وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لن 

 1253برلم       23133123سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت  ، شركة ، تارٌخ : 

اسمنت سٌمبور العامرٌة ش م م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من االستثمارات فً صنادٌك االستثمار المائمة فً  -  2634

 وات المالٌة المصدرة من الحكومة .األد

 التولٌع على الشٌكات ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة، طلبات التحوٌالت ، أى وسٌلة اخرى من وسائل السداد .  -

 التولٌع على طلبات إصدار وتعدٌل وإلؽاء خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة .  -

 التولٌع على طلبات االلتراض والرهن . -

وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات المجموعة فى مصر ) ونعنى بذلن اى من شركة  

 1253برلم       23133123سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت  ، شركة ، تارٌخ : 

رات فً صنادٌك االستثمار المائمة فً باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من االستثما -  2635

 األدوات المالٌة المصدرة من الحكومة .

 التولٌع على الشٌكات ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة، طلبات التحوٌالت ، أى وسٌلة اخرى من وسائل السداد .  -

 التولٌع على طلبات إصدار وتعدٌل وإلؽاء خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة .  -

 التولٌع على طلبات االلتراض والرهن . -

وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات المجموعة فى مصر ) ونعنى بذلن اى من شركة  

 1253برلم       23133123سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت  ، شركة ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  أسمنت  العامرٌة ، شركة أسمنت  سٌمبور   شركة سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش م م -  2636

العامرٌة ، شركة خدمات األسمنت  ، شركة سٌمبور لصناعة اكٌاس التعبئة ) سٌمبسان( ، و شركة العامرٌة سٌمبور رٌدى مكس ، 

 شركة العامرٌة الدخٌلة تٌرمٌنال ( .

 

 ( 1وٌالت المشار الٌها فى الفمرة رلم )وذلن من أجل تنفٌذ أى من العملٌات / التح

سحب النمدٌة من الحسابات ،  تولٌع الشٌكات ، طلبات تحوٌالت ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة والشٌكات ممبولة  -

 الدفع ، اٌة وسٌلة اخرى متعلمة بدفع مبالػ مالٌة ؼٌر مذكورة فى هذه الفمرة .

 1253 برلم      23133123التولٌع ، تارٌخ :  -

رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  أسمنت  العامرٌة ، شركة أسمنت  سٌمبور  -  2631

العامرٌة ، شركة خدمات األسمنت  ، شركة سٌمبور لصناعة اكٌاس التعبئة ) سٌمبسان( ، و شركة العامرٌة سٌمبور رٌدى مكس ، 

 ( .شركة العامرٌة الدخٌلة تٌرمٌنال 

 ( 1وذلن من أجل تنفٌذ أى من العملٌات / التحوٌالت المشار الٌها فى الفمرة رلم )

سحب النمدٌة من الحسابات ،  تولٌع الشٌكات ، طلبات تحوٌالت ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة والشٌكات ممبولة  -

 رة .الدفع ، اٌة وسٌلة اخرى متعلمة بدفع مبالػ مالٌة ؼٌر مذكورة فى هذه الفم

 1253برلم       23133123التولٌع ، تارٌخ :  -

سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  أسمنت  العامرٌة ، شركة أسمنت  سٌمبور العامرٌة  -  2632

دى مكس ، شركة ، شركة خدمات األسمنت  ، شركة سٌمبور لصناعة اكٌاس التعبئة ) سٌمبسان( ، و شركة العامرٌة سٌمبور رٌ

 العامرٌة الدخٌلة تٌرمٌنال ( .



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 ( 1وذلن من أجل تنفٌذ أى من العملٌات / التحوٌالت المشار الٌها فى الفمرة رلم )

سحب النمدٌة من الحسابات ،  تولٌع الشٌكات ، طلبات تحوٌالت ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة والشٌكات ممبولة  -

 بدفع مبالػ مالٌة ؼٌر مذكورة فى هذه الفمرة . الدفع ، اٌة وسٌلة اخرى متعلمة

 1253برلم       23133123التولٌع ، تارٌخ :  -

اسمنت سٌمبور العامرٌة ش م م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  أسمنت  العامرٌة ، شركة أسمنت  سٌمبور العامرٌة  -  2633

ة ) سٌمبسان( ، و شركة العامرٌة سٌمبور رٌدى مكس ، شركة ، شركة خدمات األسمنت  ، شركة سٌمبور لصناعة اكٌاس التعبئ

 العامرٌة الدخٌلة تٌرمٌنال ( .

 ( 1وذلن من أجل تنفٌذ أى من العملٌات / التحوٌالت المشار الٌها فى الفمرة رلم )

كات ممبولة سحب النمدٌة من الحسابات ،  تولٌع الشٌكات ، طلبات تحوٌالت ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة والشٌ -

 الدفع ، اٌة وسٌلة اخرى متعلمة بدفع مبالػ مالٌة ؼٌر مذكورة فى هذه الفمرة .

 1253برلم       23133123التولٌع ، تارٌخ :  -

باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  أسمنت  العامرٌة ، شركة أسمنت  سٌمبور العامرٌة ،  -  2133

األسمنت  ، شركة سٌمبور لصناعة اكٌاس التعبئة ) سٌمبسان( ، و شركة العامرٌة سٌمبور رٌدى مكس ، شركة شركة خدمات 

 العامرٌة الدخٌلة تٌرمٌنال ( .

 ( 1وذلن من أجل تنفٌذ أى من العملٌات / التحوٌالت المشار الٌها فى الفمرة رلم )

وٌالت ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة والشٌكات ممبولة سحب النمدٌة من الحسابات ،  تولٌع الشٌكات ، طلبات تح -

 الدفع ، اٌة وسٌلة اخرى متعلمة بدفع مبالػ مالٌة ؼٌر مذكورة فى هذه الفمرة .

 1253برلم       23133123التولٌع ، تارٌخ :  -

ندات والعمود الخاصة ببٌع شركة سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش م م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على جمٌع المست -  2131

( بما فى ذلن عمود المبادلة ) Derivativesاو شراء العمالت ، وكذلن التولٌع على العمود الخاصة بعملٌات المشتمات المالٌة ) 

Swaps ( والعمود االجلة )Forwards  ( وعمود الخٌارات )Options  ) 

لتؽطٌة المخاطر الناجمة عن التذبذب فى سعر الصرؾ لكافة العمالت وأى نوع اخر من عمود عملٌات المشتمات المالٌة ، وذلن 

 االجنبٌة والمحلٌة واسعار الفائدة .

    23133123التولٌع على مستندات االلتراض من حٌث اصدارها أو الؽائها او زٌادتها او تخفٌضها واى ، تارٌخ :  -

 1253برلم   

مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  على جمٌع المستندات والعمود الخاصة ببٌع او  رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة -  2132

( بما فى ذلن عمود المبادلة ) Derivativesشراء العمالت ، وكذلن التولٌع على العمود الخاصة بعملٌات المشتمات المالٌة ) 

Swaps ( والعمود االجلة )Forwards  ( وعمود الخٌارات )Options  ) 

من عمود عملٌات المشتمات المالٌة ، وذلن لتؽطٌة المخاطر الناجمة عن التذبذب فى سعر الصرؾ لكافة العمالت  وأى نوع اخر

 االجنبٌة والمحلٌة واسعار الفائدة .

    23133123التولٌع على مستندات االلتراض من حٌث اصدارها أو الؽائها او زٌادتها او تخفٌضها واى ، تارٌخ :  -

 1253برلم   

سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  على جمٌع المستندات والعمود الخاصة ببٌع او شراء  -  2133

(  Swaps( بما فى ذلن عمود المبادلة ) Derivativesالعمالت ، وكذلن التولٌع على العمود الخاصة بعملٌات المشتمات المالٌة ) 

 (  Optionsمود الخٌارات ) ( وع Forwardsوالعمود االجلة )
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وأى نوع اخر من عمود عملٌات المشتمات المالٌة ، وذلن لتؽطٌة المخاطر الناجمة عن التذبذب فى سعر الصرؾ لكافة العمالت 

 االجنبٌة والمحلٌة واسعار الفائدة .

    23133123، تارٌخ : التولٌع على مستندات االلتراض من حٌث اصدارها أو الؽائها او زٌادتها او تخفٌضها واى  -

 1253برلم   

اسمنت سٌمبور العامرٌة ش م م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على جمٌع المستندات والعمود الخاصة ببٌع او  -  2134

( بما فى ذلن عمود المبادلة ) Derivativesشراء العمالت ، وكذلن التولٌع على العمود الخاصة بعملٌات المشتمات المالٌة ) 

Swaps ( والعمود االجلة )Forwards  ( وعمود الخٌارات )Options  ) 

وأى نوع اخر من عمود عملٌات المشتمات المالٌة ، وذلن لتؽطٌة المخاطر الناجمة عن التذبذب فى سعر الصرؾ لكافة العمالت 

 االجنبٌة والمحلٌة واسعار الفائدة .

    23133123أو الؽائها او زٌادتها او تخفٌضها واى ، تارٌخ : التولٌع على مستندات االلتراض من حٌث اصدارها  -

 1253برلم   

باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على جمٌع المستندات والعمود الخاصة ببٌع او شراء  -  2135

(  Swaps( بما فى ذلن عمود المبادلة ) Derivativesالعمالت ، وكذلن التولٌع على العمود الخاصة بعملٌات المشتمات المالٌة ) 

 (  Options( وعمود الخٌارات )  Forwardsوالعمود االجلة )

وأى نوع اخر من عمود عملٌات المشتمات المالٌة ، وذلن لتؽطٌة المخاطر الناجمة عن التذبذب فى سعر الصرؾ لكافة العمالت 

 االجنبٌة والمحلٌة واسعار الفائدة .

    23133123ٌع على مستندات االلتراض من حٌث اصدارها أو الؽائها او زٌادتها او تخفٌضها واى ، تارٌخ : التول -

 1253برلم   

 شركة سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش م م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستندات اخرى ذات صلة . -  2136

طابات الضمان البنكٌة واالعتمادات المستندٌة او اى اداة بنكٌة مثٌلة التولٌع على طلبات فتح او الؽاء او زٌادة او انماص خ -

. 

التولٌع على طلبات إصدار الرهن وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات  -

 المجموعة فى مصر والموضحة أعاله . 

ى خاصة بؤى نوع من العملٌات البنكٌة المتعلمة بالتسهٌالت االئتمانٌة التولٌع على الطلبات او العمود او اى مستندات اخر -

 1253برلم       23133123او المروض البنكٌة او حسابات السحب على المكشوؾ او العمود ، تارٌخ : 

 رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مستندات اخرى ذات صلة . -  2131

ع على طلبات فتح او الؽاء او زٌادة او انماص خطابات الضمان البنكٌة واالعتمادات المستندٌة او اى اداة بنكٌة مثٌلة التولٌ -

. 

التولٌع على طلبات إصدار الرهن وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات  -

 المجموعة فى مصر والموضحة أعاله . 

ولٌع على الطلبات او العمود او اى مستندات اخرى خاصة بؤى نوع من العملٌات البنكٌة المتعلمة بالتسهٌالت االئتمانٌة الت -

 1253برلم       23133123او المروض البنكٌة او حسابات السحب على المكشوؾ او العمود ، تارٌخ : 

 ضو منتدب  مستندات اخرى ذات صلة .سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وع -  2132

التولٌع على طلبات فتح او الؽاء او زٌادة او انماص خطابات الضمان البنكٌة واالعتمادات المستندٌة او اى اداة بنكٌة مثٌلة  -

. 
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ت التولٌع على طلبات إصدار الرهن وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركا -

 المجموعة فى مصر والموضحة أعاله . 

التولٌع على الطلبات او العمود او اى مستندات اخرى خاصة بؤى نوع من العملٌات البنكٌة المتعلمة بالتسهٌالت االئتمانٌة  -

 1253برلم       23133123او المروض البنكٌة او حسابات السحب على المكشوؾ او العمود ، تارٌخ : 

 ٌمبور العامرٌة ش م م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستندات اخرى ذات صلة .اسمنت س -  2133

التولٌع على طلبات فتح او الؽاء او زٌادة او انماص خطابات الضمان البنكٌة واالعتمادات المستندٌة او اى اداة بنكٌة مثٌلة  -

. 

تلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات التولٌع على طلبات إصدار الرهن وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المخ -

 المجموعة فى مصر والموضحة أعاله . 

التولٌع على الطلبات او العمود او اى مستندات اخرى خاصة بؤى نوع من العملٌات البنكٌة المتعلمة بالتسهٌالت االئتمانٌة  -

 1253برلم       23133123: او المروض البنكٌة او حسابات السحب على المكشوؾ او العمود ، تارٌخ 

 باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستندات اخرى ذات صلة . -  2113

التولٌع على طلبات فتح او الؽاء او زٌادة او انماص خطابات الضمان البنكٌة واالعتمادات المستندٌة او اى اداة بنكٌة مثٌلة  -

. 

إصدار الرهن وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات  التولٌع على طلبات -

 المجموعة فى مصر والموضحة أعاله . 

التولٌع على الطلبات او العمود او اى مستندات اخرى خاصة بؤى نوع من العملٌات البنكٌة المتعلمة بالتسهٌالت االئتمانٌة  -

 1253برلم       23133123حسابات السحب على المكشوؾ او العمود ، تارٌخ : او المروض البنكٌة او 

شركة سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش م م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االٌجارٌة واى خدمات بنكٌة اخرى مشابهة  -  2111

. 

 وذلن من اجل تنفٌذ اى من التحوٌالت / العملٌات السابك ذكرها: 

ملٌون جنٌه مصرى او ماٌعادلها بالعمالت االخرى ٌمكن ألى مفوض من  12مبالػ الل من او تعادل فٌما ٌتعلك بال -

المفوضٌن اعاله من المجموعة )ب( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعا مع اى فرد من المجموعة )أ( او اى فردٌن من المجموعة )أ( 

 مجتمعٌن .

ه مصري او ما ٌعادلها بالعمالت األخرى ٌمكن الى عضوٌن فى المجموعة )أ( ملٌون جنٌ 12فٌما ٌتعلك بالمبالػ أكثر من  -

 1253برلم       23133123التولٌع ، تارٌخ : 

 رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  االٌجارٌة واى خدمات بنكٌة اخرى مشابهة . -  2112

 لعملٌات السابك ذكرها: وذلن من اجل تنفٌذ اى من التحوٌالت / ا

ملٌون جنٌه مصرى او ماٌعادلها بالعمالت االخرى ٌمكن ألى مفوض من  12فٌما ٌتعلك بالمبالػ الل من او تعادل  -

المفوضٌن اعاله من المجموعة )ب( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعا مع اى فرد من المجموعة )أ( او اى فردٌن من المجموعة )أ( 

 مجتمعٌن .

ملٌون جنٌه مصري او ما ٌعادلها بالعمالت األخرى ٌمكن الى عضوٌن فى المجموعة )أ(  12ٌما ٌتعلك بالمبالػ أكثر من ف -

 1253برلم       23133123التولٌع ، تارٌخ : 

 سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  االٌجارٌة واى خدمات بنكٌة اخرى مشابهة . -  2113

 ذلن من اجل تنفٌذ اى من التحوٌالت / العملٌات السابك ذكرها: و
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ملٌون جنٌه مصرى او ماٌعادلها بالعمالت االخرى ٌمكن ألى مفوض من  12فٌما ٌتعلك بالمبالػ الل من او تعادل  -

فردٌن من المجموعة )أ(  المفوضٌن اعاله من المجموعة )ب( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعا مع اى فرد من المجموعة )أ( او اى

 مجتمعٌن .

ملٌون جنٌه مصري او ما ٌعادلها بالعمالت األخرى ٌمكن الى عضوٌن فى المجموعة )أ(  12فٌما ٌتعلك بالمبالػ أكثر من  -

 1253برلم       23133123التولٌع ، تارٌخ : 

 ارٌة واى خدمات بنكٌة اخرى مشابهة .اسمنت سٌمبور العامرٌة ش م م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االٌج -  2114

 وذلن من اجل تنفٌذ اى من التحوٌالت / العملٌات السابك ذكرها: 

ملٌون جنٌه مصرى او ماٌعادلها بالعمالت االخرى ٌمكن ألى مفوض من  12فٌما ٌتعلك بالمبالػ الل من او تعادل  -

تمعا مع اى فرد من المجموعة )أ( او اى فردٌن من المجموعة )أ( المفوضٌن اعاله من المجموعة )ب( التولٌع على تلن العملٌات مج

 مجتمعٌن .

ملٌون جنٌه مصري او ما ٌعادلها بالعمالت األخرى ٌمكن الى عضوٌن فى المجموعة )أ(  12فٌما ٌتعلك بالمبالػ أكثر من  -

 1253برلم       23133123التولٌع ، تارٌخ : 

 وا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االٌجارٌة واى خدمات بنكٌة اخرى مشابهة .باولو فرناندو سنترا دٌال أك -  2115

 وذلن من اجل تنفٌذ اى من التحوٌالت / العملٌات السابك ذكرها: 

ملٌون جنٌه مصرى او ماٌعادلها بالعمالت االخرى ٌمكن ألى مفوض من  12فٌما ٌتعلك بالمبالػ الل من او تعادل  -

مجموعة )ب( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعا مع اى فرد من المجموعة )أ( او اى فردٌن من المجموعة )أ( المفوضٌن اعاله من ال

 مجتمعٌن .

ملٌون جنٌه مصري او ما ٌعادلها بالعمالت األخرى ٌمكن الى عضوٌن فى المجموعة )أ(  12فٌما ٌتعلك بالمبالػ أكثر من  -

 1253برلم       23133123التولٌع ، تارٌخ : 

 شركة سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش م م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على تلن العملٌات مجتمعٌن  -  2116

وذلن مع مراعاة ان جمٌع السلطات والصالحٌات المشار الٌها اعاله ٌتم العمل بها على جمٌع التطبٌمات البنكٌة االلكترونٌة   

 . والمعامالت البنكٌة عن طرٌك شبكة االنترنت

برلم       23133123على أن تبمى كافة الصالحٌات األخرى المإشر بها فً السجل التجاري كما هً دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : 

1253 

 رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  على تلن العملٌات مجتمعٌن  -  2111

المشار الٌها اعاله ٌتم العمل بها على جمٌع التطبٌمات البنكٌة االلكترونٌة  وذلن مع مراعاة ان جمٌع السلطات والصالحٌات  

 والمعامالت البنكٌة عن طرٌك شبكة االنترنت .

برلم       23133123على أن تبمى كافة الصالحٌات األخرى المإشر بها فً السجل التجاري كما هً دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : 

1253 

 شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  على تلن العملٌات مجتمعٌن سلٌم عبد المادر   -  2112

وذلن مع مراعاة ان جمٌع السلطات والصالحٌات المشار الٌها اعاله ٌتم العمل بها على جمٌع التطبٌمات البنكٌة االلكترونٌة   

 والمعامالت البنكٌة عن طرٌك شبكة االنترنت .

برلم       23133123خرى المإشر بها فً السجل التجاري كما هً دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : على أن تبمى كافة الصالحٌات األ

1253 

 اسمنت سٌمبور العامرٌة ش م م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على تلن العملٌات مجتمعٌن  -  2113



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 331 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ى جمٌع التطبٌمات البنكٌة االلكترونٌة وذلن مع مراعاة ان جمٌع السلطات والصالحٌات المشار الٌها اعاله ٌتم العمل بها عل  

 والمعامالت البنكٌة عن طرٌك شبكة االنترنت .

برلم       23133123على أن تبمى كافة الصالحٌات األخرى المإشر بها فً السجل التجاري كما هً دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : 

1253 

 ادارة  على تلن العملٌات مجتمعٌن باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  2123

وذلن مع مراعاة ان جمٌع السلطات والصالحٌات المشار الٌها اعاله ٌتم العمل بها على جمٌع التطبٌمات البنكٌة االلكترونٌة   

 والمعامالت البنكٌة عن طرٌك شبكة االنترنت .

برلم       23133123ا هً دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : على أن تبمى كافة الصالحٌات األخرى المإشر بها فً السجل التجاري كم

1253 

    23133123شركة سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش م م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  2121

 1253برلم   

برلم       23133123:  رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ -  2122

1253 

برلم       23133123سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  2123

1253 

برلم       23133123اسمنت سٌمبور العامرٌة ش م م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  2124

1253 

برلم       23133123باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  2125

1253 

    23133123شركة سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش م م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  2126

 1253برلم   

برلم       23133123باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ : رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن  -  2121

1253 

برلم       23133123سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  2122

1253 

برلم       23133123ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ : اسمنت سٌمبور العامرٌة ش م م  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  2123

1253 

برلم       23133123باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  2133

1253 

فتح الحسابات  -فى االتى : ا دمحم السٌد عبد السالم عطٌة الصعٌدى  شركة مساهمة  تحمٌل  ٌفوض فى التعامل مع البنون -  2131

 -جنٌها " فمط خمسون الؾ جنٌها الؼٌر ج 53333التولٌع على الشٌكات الخاصة  بالشركة فى حدود مبلػ  -لدى البنون واؼاللها ب

" فمط عشرون الؾ جنٌها الؼٌر  واالٌداع النمدى واالستعالم عن االرصدة وطلب كشوؾ  23333السحب النمدى فى حدود مبلػ 

 6346برلم       23133123اب واستالمها . ، تارٌخ : الحس

 1416برلم       23133123احمد فتحى احمد مكى  شركة مساهمة  عضو منتدب   ، تارٌخ :  -  2132

 1416برلم       23133123احمد زؼلول طه حسٌن  الفمً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2133



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 332 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 1416برلم       23133123ن الفمً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : زؼلول طه حسٌ -  2134

برلم       23133123عمرو زؼلول طه الفمً  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب   ، تارٌخ :  -  2135

1416 

 1416برلم       23133123، تارٌخ :  استماله -احمد فتحى احمد مكى  شركة مساهمة  عضو منتدب  من ذوى الخبرة -  2136

    23133123استماله ، تارٌخ :  -احمد زؼلول طه حسٌن  الفمً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  من ذوى الخبرة -  2131

 1416برلم   

برلم       23133123استماله ، تارٌخ :  -زؼلول طه حسٌن الفمً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة -  2132

1416 

استماله ، تارٌخ :  -عمرو زؼلول طه الفمً  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  من ذوى الخبرة -  2133

 1416برلم       23133123

 احمد فتحى احمد مكى  شركة مساهمة  عضو منتدب  االدارة  -  2143

ٌن الفمً ، و نائب رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب السٌد/عمرو لكل من رئٌس مجلس االدارة السٌد /أحمد زؼلول طه حس

زؼلول طه الفمً و عضو مجلس االدارة الدكتور / زؼلول طه حسٌن الفمً، منفردٌن لهم الحك فً التولٌع عن الشركة و حك الرهن 

ول الثابتة و المنمولة و التولٌع علً و االٌداع و السحب و االلتراض من البنون بضمان اصول الشركة و شراء و بٌع كافة االص

    23133123شهادات االسهم المإلتة و التولٌع علً الشٌكات و التعامل مع البنون و التولٌع علً النماذج و التعهدات و ، تارٌخ : 

 1416برلم   

 احمد زؼلول طه حسٌن  الفمً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  االدارة  -  2141

جلس االدارة السٌد /أحمد زؼلول طه حسٌن الفمً ، و نائب رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب السٌد/عمرو لكل من رئٌس م

زؼلول طه الفمً و عضو مجلس االدارة الدكتور / زؼلول طه حسٌن الفمً، منفردٌن لهم الحك فً التولٌع عن الشركة و حك الرهن 

اصول الشركة و شراء و بٌع كافة االصول الثابتة و المنمولة و التولٌع علً  و االٌداع و السحب و االلتراض من البنون بضمان

    23133123شهادات االسهم المإلتة و التولٌع علً الشٌكات و التعامل مع البنون و التولٌع علً النماذج و التعهدات و ، تارٌخ : 

 1416برلم   

 دارة  االدارة زؼلول طه حسٌن الفمً  شركة مساهمة  عضو مجلس ا -  2142

لكل من رئٌس مجلس االدارة السٌد /أحمد زؼلول طه حسٌن الفمً ، و نائب رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب السٌد/عمرو 

زؼلول طه الفمً و عضو مجلس االدارة الدكتور / زؼلول طه حسٌن الفمً، منفردٌن لهم الحك فً التولٌع عن الشركة و حك الرهن 

ب و االلتراض من البنون بضمان اصول الشركة و شراء و بٌع كافة االصول الثابتة و المنمولة و التولٌع علً و االٌداع و السح

    23133123شهادات االسهم المإلتة و التولٌع علً الشٌكات و التعامل مع البنون و التولٌع علً النماذج و التعهدات و ، تارٌخ : 

 1416برلم   

 فمً  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  االدارة عمرو زؼلول طه ال -  2143

لكل من رئٌس مجلس االدارة السٌد /أحمد زؼلول طه حسٌن الفمً ، و نائب رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب السٌد/عمرو 

لتولٌع عن الشركة و حك الرهن زؼلول طه الفمً و عضو مجلس االدارة الدكتور / زؼلول طه حسٌن الفمً، منفردٌن لهم الحك فً ا

و االٌداع و السحب و االلتراض من البنون بضمان اصول الشركة و شراء و بٌع كافة االصول الثابتة و المنمولة و التولٌع علً 

    23133123شهادات االسهم المإلتة و التولٌع علً الشٌكات و التعامل مع البنون و التولٌع علً النماذج و التعهدات و ، تارٌخ : 

 1416برلم   

احمد فتحى احمد مكى  شركة مساهمة  عضو منتدب  المستندات التً تطلبها البنون و له حك التولٌع علً كافة العمود  -  2144

االبتدائٌة و النهائٌة نٌابة عن الشركة امام الشهر العماري و لهما حك التولٌع نٌابة عن الشركة علً عمود كفالة الؽٌر سواء اشخاص 

 1416برلم       23133123او شركات امام البنون ، تارٌخ : 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 333 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

احمد زؼلول طه حسٌن  الفمً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المستندات التً تطلبها البنون و له حك التولٌع علً  -  2145

نٌابة عن الشركة علً عمود كفالة الؽٌر كافة العمود االبتدائٌة و النهائٌة نٌابة عن الشركة امام الشهر العماري و لهما حك التولٌع 

 1416برلم       23133123سواء اشخاص او شركات امام البنون ، تارٌخ : 

زؼلول طه حسٌن الفمً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المستندات التً تطلبها البنون و له حك التولٌع علً كافة  -  2146

ركة امام الشهر العماري و لهما حك التولٌع نٌابة عن الشركة علً عمود كفالة الؽٌر سواء العمود االبتدائٌة و النهائٌة نٌابة عن الش

 1416برلم       23133123اشخاص او شركات امام البنون ، تارٌخ : 

عمرو زؼلول طه الفمً  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  المستندات التً تطلبها البنون و له حك  -  2141

لتولٌع علً كافة العمود االبتدائٌة و النهائٌة نٌابة عن الشركة امام الشهر العماري و لهما حك التولٌع نٌابة عن الشركة علً عمود ا

 1416برلم       23133123كفالة الؽٌر سواء اشخاص او شركات امام البنون ، تارٌخ : 

عضو منتدب  ممثالً لشركة سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  ( أ( سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة و -  2142

 133221برلم       23133123استماله ، تارٌخ : 

سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثالً لشركة سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  ( أ(  -  2143

 133221برلم       23133123استماله ، تارٌخ : 

سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثالً لشركة سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  ( أ(  -  2153

 133221برلم       23133123استماله ، تارٌخ : 

لشركة سٌمبور سٌمبورترٌدٌنج اي انفرسٌونز اٌجٌبتو اس ال )اسبانٌة(  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً  -  2151

 133221برلم       23133123اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  ( أ( استماله ، تارٌخ : 

سٌمبورترٌدٌنج اي انفرسٌونز اٌجٌبتو اس ال )اسبانٌة(  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً لشركة سٌمبور  -  2152

 133221 برلم      23133123اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  ( أ( استماله ، تارٌخ : 

سٌمبورترٌدٌنج اي انفرسٌونز اٌجٌبتو اس ال )اسبانٌة(  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً لشركة سٌمبور  -  2153

 133221برلم       23133123اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  ( أ( استماله ، تارٌخ : 

ثالً لشركة سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  ( سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مم -  2154

 133221برلم       23133123أ( استماله ، تارٌخ : 

سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً لشركة سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  (  -  2155

 133221برلم       23133123أ( استماله ، تارٌخ : 

مبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً لشركة سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  ( سٌ -  2156

 133221برلم       23133123أ( استماله ، تارٌخ : 

( أ(  باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً لشركة سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  -  2151

 133221برلم       23133123استماله ، تارٌخ : 

باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً لشركة سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  ( أ(  -  2152

 133221برلم       23133123استماله ، تارٌخ : 

همة  عضو مجلس ادارة  ممثالً لشركة سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  ( أ( باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مسا -  2153

 133221برلم       23133123استماله ، تارٌخ : 

رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثالً لشركة سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  (  -  2163

 133221برلم       23133123أ( استماله ، تارٌخ : 

رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثالً لشركة سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  (  -  2161

 133221برلم       23133123أ( استماله ، تارٌخ : 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 433 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ة سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  ( رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثالً لشرك -  2162

 133221برلم       23133123أ( استماله ، تارٌخ : 

سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  )ممثل لشركه سٌمبور اٌجٌبت االسمنت ش.م.م( ،  -  2163

 133221برلم       23133123تارٌخ : 

همة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  )ممثل لشركه سٌمبور اٌجٌبت االسمنت ش.م.م( ، سلٌم عبد المادر  شركة مسا -  2164

 133221برلم       23133123تارٌخ : 

سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  )ممثل لشركه سٌمبور اٌجٌبت االسمنت ش.م.م( ،  -  2165

 133221برلم       23133123تارٌخ : 

سٌمبورترٌدٌنج اي انفرسٌونز اٌجٌبتو اس ال )اسبانٌة(  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )ممثل لشركه سٌمبور  -  2166

 133221برلم       23133123اٌجٌبت االسمنت ش.م.م( ، تارٌخ : 

ل لشركه سٌمبور سٌمبورترٌدٌنج اي انفرسٌونز اٌجٌبتو اس ال )اسبانٌة(  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )ممث -  2161

 133221برلم       23133123اٌجٌبت االسمنت ش.م.م( ، تارٌخ : 

سٌمبورترٌدٌنج اي انفرسٌونز اٌجٌبتو اس ال )اسبانٌة(  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )ممثل لشركه سٌمبور  -  2162

 133221برلم       23133123اٌجٌبت االسمنت ش.م.م( ، تارٌخ : 

جٌبت لألسمنت ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )ممثل لشركه سٌمبور اٌجٌبت االسمنت ش.م.م( ، سٌمبور اٌ -  2163

 133221برلم       23133123تارٌخ : 

سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )ممثل لشركه سٌمبور اٌجٌبت االسمنت ش.م.م( ،  -  2113

 133221رلم   ب    23133123تارٌخ : 

سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )ممثل لشركه سٌمبور اٌجٌبت االسمنت ش.م.م( ،  -  2111

 133221برلم       23133123تارٌخ : 

ت ش.م.م( ، باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )ممثل لشركه سٌمبور اٌجٌبت االسمن -  2112

 133221برلم       23133123تارٌخ : 

باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )ممثل لشركه سٌمبور اٌجٌبت االسمنت ش.م.م( ،  -  2113

 133221برلم       23133123تارٌخ : 

)ممثل لشركه سٌمبور اٌجٌبت االسمنت ش.م.م( ،   باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة -  2114

 133221برلم       23133123تارٌخ : 

رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  )ممثل لشركه سٌمبور اٌجٌبت االسمنت ش.م.م( ،  -  2115

 133221برلم       23133123تارٌخ : 

اربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  )ممثل لشركه سٌمبور اٌجٌبت االسمنت ش.م.م( ، رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن ب -  2116

 133221برلم       23133123تارٌخ : 

رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  )ممثل لشركه سٌمبور اٌجٌبت االسمنت ش.م.م( ،  -  2111

 133221برلم       23133123تارٌخ : 

برلم       23133123سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  2112

133221 

برلم       23133123سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  2113

133221 
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 431 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       23133123شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :   سلٌم عبد المادر -  2123

133221 

سٌمبورترٌدٌنج اي انفرسٌونز اٌجٌبتو اس ال )اسبانٌة(  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  2121

 133221برلم       23133123

رسٌونز اٌجٌبتو اس ال )اسبانٌة(  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ : سٌمبورترٌدٌنج اي انف -  2122

 133221برلم       23133123

سٌمبورترٌدٌنج اي انفرسٌونز اٌجٌبتو اس ال )اسبانٌة(  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  2123

 133221برلم       23133123

برلم       23133123مبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ : سٌ -  2124

133221 

برلم       23133123سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  2125

133221 

برلم       23133123ركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ : سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  ش -  2126

133221 

برلم       23133123باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  2121

133221 

برلم       23133123رة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ : باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادا -  2122

133221 

برلم       23133123باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  2123

133221 

برلم       23133123:  رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ -  2133

133221 

برلم       23133123رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  2131

133221 

برلم       23133123رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  2132

133221 

--ممثال لشركه سٌمبور اٌجٌبت لالسمنت ش.م.م-سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   -  2133

ٌملن حك السلطة المطلمة فً التولٌع نٌابة  عن الشركة رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن أو إحداهما مجتمعاً مع أي 

 عضوٌن مجتمعٌن من أعضاء مجلس اإلدارة المذكورة اسمائهم فً السجل التجاري.    عضو مجلس إدارة آخر أو أي

ب( بدون اإلخالل بسلطات وصالحٌات مجلس اإلدارة ٌكون لمجلس اإلدارة السلطة فً تفوٌض أو تعٌٌن أي عدد من المدٌرٌن او 

 المفوضٌن ومنحهم سواء مجتمعٌن او منفردٌن سلطة التولٌع نٌابة عن الشركة .

 133221برلم       23133123ج( باالضافة ، تارٌخ : 

--ممثال لشركه سٌمبور اٌجٌبت لالسمنت ش.م.م-سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   -  2134

هما مجتمعاً مع أي ٌملن حك السلطة المطلمة فً التولٌع نٌابة  عن الشركة رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن أو إحدا

 عضو مجلس إدارة آخر أو أي  عضوٌن مجتمعٌن من أعضاء مجلس اإلدارة المذكورة اسمائهم فً السجل التجاري.  
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ب( بدون اإلخالل بسلطات وصالحٌات مجلس اإلدارة ٌكون لمجلس اإلدارة السلطة فً تفوٌض أو تعٌٌن أي عدد من المدٌرٌن او 

 او منفردٌن سلطة التولٌع نٌابة عن الشركة . المفوضٌن ومنحهم سواء مجتمعٌن

 133221برلم       23133123ج( باالضافة ، تارٌخ : 

--ممثال لشركه سٌمبور اٌجٌبت لالسمنت ش.م.م-سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   -  2135

جلس اإلدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن أو إحداهما مجتمعاً مع أي ٌملن حك السلطة المطلمة فً التولٌع نٌابة  عن الشركة رئٌس م

 عضو مجلس إدارة آخر أو أي  عضوٌن مجتمعٌن من أعضاء مجلس اإلدارة المذكورة اسمائهم فً السجل التجاري.  

ن المدٌرٌن او ب( بدون اإلخالل بسلطات وصالحٌات مجلس اإلدارة ٌكون لمجلس اإلدارة السلطة فً تفوٌض أو تعٌٌن أي عدد م

 المفوضٌن ومنحهم سواء مجتمعٌن او منفردٌن سلطة التولٌع نٌابة عن الشركة .

 133221برلم       23133123ج( باالضافة ، تارٌخ : 

ممثال لشركه سٌمبور -سٌمبورترٌدٌنج اي انفرسٌونز اٌجٌبتو اس ال )اسبانٌة(  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2136

ٌملن حك السلطة المطلمة فً التولٌع نٌابة  عن الشركة رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن --ش.م.م اٌجٌبت لالسمنت

أو إحداهما مجتمعاً مع أي عضو مجلس إدارة آخر أو أي  عضوٌن مجتمعٌن من أعضاء مجلس اإلدارة المذكورة اسمائهم فً 

 السجل التجاري.  

مجلس اإلدارة ٌكون لمجلس اإلدارة السلطة فً تفوٌض أو تعٌٌن أي عدد من المدٌرٌن او ب( بدون اإلخالل بسلطات وصالحٌات 

 المفوضٌن ومنحهم سواء مجتمعٌن او منفردٌن سلطة التولٌع نٌابة عن الشركة .

 133221برلم       23133123ج( باالضافة ، تارٌخ : 

ممثال لشركه سٌمبور -شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة    سٌمبورترٌدٌنج اي انفرسٌونز اٌجٌبتو اس ال )اسبانٌة( -  2131

ٌملن حك السلطة المطلمة فً التولٌع نٌابة  عن الشركة رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن --اٌجٌبت لالسمنت ش.م.م

كورة اسمائهم فً أو إحداهما مجتمعاً مع أي عضو مجلس إدارة آخر أو أي  عضوٌن مجتمعٌن من أعضاء مجلس اإلدارة المذ

 السجل التجاري.  

ب( بدون اإلخالل بسلطات وصالحٌات مجلس اإلدارة ٌكون لمجلس اإلدارة السلطة فً تفوٌض أو تعٌٌن أي عدد من المدٌرٌن او 

 المفوضٌن ومنحهم سواء مجتمعٌن او منفردٌن سلطة التولٌع نٌابة عن الشركة .

 133221برلم       23133123ج( باالضافة ، تارٌخ : 

ممثال لشركه سٌمبور -سٌمبورترٌدٌنج اي انفرسٌونز اٌجٌبتو اس ال )اسبانٌة(  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2132

ٌملن حك السلطة المطلمة فً التولٌع نٌابة  عن الشركة رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن --اٌجٌبت لالسمنت ش.م.م

ضو مجلس إدارة آخر أو أي  عضوٌن مجتمعٌن من أعضاء مجلس اإلدارة المذكورة اسمائهم فً أو إحداهما مجتمعاً مع أي ع

 السجل التجاري.  

ب( بدون اإلخالل بسلطات وصالحٌات مجلس اإلدارة ٌكون لمجلس اإلدارة السلطة فً تفوٌض أو تعٌٌن أي عدد من المدٌرٌن او 

 تولٌع نٌابة عن الشركة .المفوضٌن ومنحهم سواء مجتمعٌن او منفردٌن سلطة ال

 133221برلم       23133123ج( باالضافة ، تارٌخ : 

--ممثال لشركه سٌمبور اٌجٌبت لالسمنت ش.م.م-سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2133

المنتدب مجتمعٌن أو إحداهما مجتمعاً مع أي ٌملن حك السلطة المطلمة فً التولٌع نٌابة  عن الشركة رئٌس مجلس اإلدارة والعضو 

 عضو مجلس إدارة آخر أو أي  عضوٌن مجتمعٌن من أعضاء مجلس اإلدارة المذكورة اسمائهم فً السجل التجاري.  

ب( بدون اإلخالل بسلطات وصالحٌات مجلس اإلدارة ٌكون لمجلس اإلدارة السلطة فً تفوٌض أو تعٌٌن أي عدد من المدٌرٌن او 

 ضٌن ومنحهم سواء مجتمعٌن او منفردٌن سلطة التولٌع نٌابة عن الشركة .المفو

 133221برلم       23133123ج( باالضافة ، تارٌخ : 
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--ممثال لشركه سٌمبور اٌجٌبت لالسمنت ش.م.م-سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2233

نٌابة  عن الشركة رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن أو إحداهما مجتمعاً مع أي ٌملن حك السلطة المطلمة فً التولٌع 

 عضو مجلس إدارة آخر أو أي  عضوٌن مجتمعٌن من أعضاء مجلس اإلدارة المذكورة اسمائهم فً السجل التجاري.  

تفوٌض أو تعٌٌن أي عدد من المدٌرٌن او ب( بدون اإلخالل بسلطات وصالحٌات مجلس اإلدارة ٌكون لمجلس اإلدارة السلطة فً 

 المفوضٌن ومنحهم سواء مجتمعٌن او منفردٌن سلطة التولٌع نٌابة عن الشركة .

 133221برلم       23133123ج( باالضافة ، تارٌخ : 

--ش.م.م ممثال لشركه سٌمبور اٌجٌبت لالسمنت-سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2231

ٌملن حك السلطة المطلمة فً التولٌع نٌابة  عن الشركة رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن أو إحداهما مجتمعاً مع أي 

 عضو مجلس إدارة آخر أو أي  عضوٌن مجتمعٌن من أعضاء مجلس اإلدارة المذكورة اسمائهم فً السجل التجاري.  

مجلس اإلدارة ٌكون لمجلس اإلدارة السلطة فً تفوٌض أو تعٌٌن أي عدد من المدٌرٌن او ب( بدون اإلخالل بسلطات وصالحٌات 

 المفوضٌن ومنحهم سواء مجتمعٌن او منفردٌن سلطة التولٌع نٌابة عن الشركة .

 133221برلم       23133123ج( باالضافة ، تارٌخ : 

ٌملن --ممثال لشركه سٌمبور اٌجٌبت لالسمنت ش.م.م-لس ادارة  باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مج -  2232

حك السلطة المطلمة فً التولٌع نٌابة  عن الشركة رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن أو إحداهما مجتمعاً مع أي عضو 

 التجاري.   مجلس إدارة آخر أو أي  عضوٌن مجتمعٌن من أعضاء مجلس اإلدارة المذكورة اسمائهم فً السجل

ب( بدون اإلخالل بسلطات وصالحٌات مجلس اإلدارة ٌكون لمجلس اإلدارة السلطة فً تفوٌض أو تعٌٌن أي عدد من المدٌرٌن او 

 المفوضٌن ومنحهم سواء مجتمعٌن او منفردٌن سلطة التولٌع نٌابة عن الشركة .

 133221برلم       23133123ج( باالضافة ، تارٌخ : 

ٌملن --ممثال لشركه سٌمبور اٌجٌبت لالسمنت ش.م.م-فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  باولو  -  2233

حك السلطة المطلمة فً التولٌع نٌابة  عن الشركة رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن أو إحداهما مجتمعاً مع أي عضو 

 أعضاء مجلس اإلدارة المذكورة اسمائهم فً السجل التجاري.  مجلس إدارة آخر أو أي  عضوٌن مجتمعٌن من 

ب( بدون اإلخالل بسلطات وصالحٌات مجلس اإلدارة ٌكون لمجلس اإلدارة السلطة فً تفوٌض أو تعٌٌن أي عدد من المدٌرٌن او 

 المفوضٌن ومنحهم سواء مجتمعٌن او منفردٌن سلطة التولٌع نٌابة عن الشركة .

 133221برلم       23133123خ : ج( باالضافة ، تارٌ

ٌملن --ممثال لشركه سٌمبور اٌجٌبت لالسمنت ش.م.م-باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2234

عضو  حك السلطة المطلمة فً التولٌع نٌابة  عن الشركة رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن أو إحداهما مجتمعاً مع أي

 مجلس إدارة آخر أو أي  عضوٌن مجتمعٌن من أعضاء مجلس اإلدارة المذكورة اسمائهم فً السجل التجاري.  

ب( بدون اإلخالل بسلطات وصالحٌات مجلس اإلدارة ٌكون لمجلس اإلدارة السلطة فً تفوٌض أو تعٌٌن أي عدد من المدٌرٌن او 

 التولٌع نٌابة عن الشركة .المفوضٌن ومنحهم سواء مجتمعٌن او منفردٌن سلطة 

 133221برلم       23133123ج( باالضافة ، تارٌخ : 

--ممثال لشركه سٌمبور اٌجٌبت لالسمنت ش.م.م-رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  2235

لعضو المنتدب مجتمعٌن أو إحداهما مجتمعاً مع أي ٌملن حك السلطة المطلمة فً التولٌع نٌابة  عن الشركة رئٌس مجلس اإلدارة وا

 عضو مجلس إدارة آخر أو أي  عضوٌن مجتمعٌن من أعضاء مجلس اإلدارة المذكورة اسمائهم فً السجل التجاري.  

ب( بدون اإلخالل بسلطات وصالحٌات مجلس اإلدارة ٌكون لمجلس اإلدارة السلطة فً تفوٌض أو تعٌٌن أي عدد من المدٌرٌن او 

 المفوضٌن ومنحهم سواء مجتمعٌن او منفردٌن سلطة التولٌع نٌابة عن الشركة .

 133221برلم       23133123ج( باالضافة ، تارٌخ : 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 434 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

--ممثال لشركه سٌمبور اٌجٌبت لالسمنت ش.م.م-رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  2236

التولٌع نٌابة  عن الشركة رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن أو إحداهما مجتمعاً مع أي ٌملن حك السلطة المطلمة فً 

 عضو مجلس إدارة آخر أو أي  عضوٌن مجتمعٌن من أعضاء مجلس اإلدارة المذكورة اسمائهم فً السجل التجاري.  

سلطة فً تفوٌض أو تعٌٌن أي عدد من المدٌرٌن او ب( بدون اإلخالل بسلطات وصالحٌات مجلس اإلدارة ٌكون لمجلس اإلدارة ال

 المفوضٌن ومنحهم سواء مجتمعٌن او منفردٌن سلطة التولٌع نٌابة عن الشركة .

 133221برلم       23133123ج( باالضافة ، تارٌخ : 

--ٌبت لالسمنت ش.م.مممثال لشركه سٌمبور اٌج-رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  2231

ٌملن حك السلطة المطلمة فً التولٌع نٌابة  عن الشركة رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن أو إحداهما مجتمعاً مع أي 

 عضو مجلس إدارة آخر أو أي  عضوٌن مجتمعٌن من أعضاء مجلس اإلدارة المذكورة اسمائهم فً السجل التجاري.  

ت وصالحٌات مجلس اإلدارة ٌكون لمجلس اإلدارة السلطة فً تفوٌض أو تعٌٌن أي عدد من المدٌرٌن او ب( بدون اإلخالل بسلطا

 المفوضٌن ومنحهم سواء مجتمعٌن او منفردٌن سلطة التولٌع نٌابة عن الشركة .

 133221برلم       23133123ج( باالضافة ، تارٌخ : 

ادارة وعضو منتدب  الً السلطات الخاصة بمجلس االدارة فمد لرر مجلس  سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس -  2232

 االدارة منح االشخاص التالً اسمائهم السلطة للتولٌع نٌابة عن الشركة لدي البنون وهم :  

 المجموعة )أ( : 

 السٌد/ سلٌم عبد المادر ـ  رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  -

 ا دٌال أكوا ـ عضو مجلس إدارة السٌد / باولو فرناندو سنتر -

 المجموعة )ب( : 

 السٌد / ولٌد محجوب إسماعٌل محجوب   -

 السٌد / عبد الرحمن دمحم مصطفى أحمد  -

 السٌد / أٌمن إبراهٌم فإاد رمضان المحتسب  -

 133221برلم       23133123ولألشخاص المشار إلٌهم أنفا الحك فً التولٌع ، تارٌخ : 

عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الً السلطات الخاصة بمجلس االدارة فمد لرر مجلس سلٌم  -  2233

 االدارة منح االشخاص التالً اسمائهم السلطة للتولٌع نٌابة عن الشركة لدي البنون وهم :  

 المجموعة )أ( : 

 نتدب السٌد/ سلٌم عبد المادر ـ  رئٌس مجلس اإلدارة والعضو الم -

 السٌد / باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا ـ عضو مجلس إدارة  -

 المجموعة )ب( : 

 السٌد / ولٌد محجوب إسماعٌل محجوب   -

 السٌد / عبد الرحمن دمحم مصطفى أحمد  -

 السٌد / أٌمن إبراهٌم فإاد رمضان المحتسب  -

 133221برلم       23133123ولألشخاص المشار إلٌهم أنفا الحك فً التولٌع ، تارٌخ : 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 435 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الً السلطات الخاصة بمجلس االدارة فمد لرر مجلس  -  2213

 االدارة منح االشخاص التالً اسمائهم السلطة للتولٌع نٌابة عن الشركة لدي البنون وهم :  

 المجموعة )أ( : 

 در ـ  رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب السٌد/ سلٌم عبد الما -

 السٌد / باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا ـ عضو مجلس إدارة  -

 المجموعة )ب( : 

 السٌد / ولٌد محجوب إسماعٌل محجوب   -

 السٌد / عبد الرحمن دمحم مصطفى أحمد  -

 السٌد / أٌمن إبراهٌم فإاد رمضان المحتسب  -

 133221برلم       23133123فا الحك فً التولٌع ، تارٌخ : ولألشخاص المشار إلٌهم أن

سٌمبورترٌدٌنج اي انفرسٌونز اٌجٌبتو اس ال )اسبانٌة(  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الً السلطات الخاصة  -  2211

 لدي البنون وهم :  بمجلس االدارة فمد لرر مجلس االدارة منح االشخاص التالً اسمائهم السلطة للتولٌع نٌابة عن الشركة 

 المجموعة )أ( : 

 السٌد/ سلٌم عبد المادر ـ  رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  -

 السٌد / باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا ـ عضو مجلس إدارة  -

 المجموعة )ب( : 

 السٌد / ولٌد محجوب إسماعٌل محجوب   -

 السٌد / عبد الرحمن دمحم مصطفى أحمد  -

 أٌمن إبراهٌم فإاد رمضان المحتسب السٌد /  -

 133221برلم       23133123ولألشخاص المشار إلٌهم أنفا الحك فً التولٌع ، تارٌخ : 

سٌمبورترٌدٌنج اي انفرسٌونز اٌجٌبتو اس ال )اسبانٌة(  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الً السلطات الخاصة  -  2212

 نح االشخاص التالً اسمائهم السلطة للتولٌع نٌابة عن الشركة لدي البنون وهم :  بمجلس االدارة فمد لرر مجلس االدارة م

 المجموعة )أ( : 

 السٌد/ سلٌم عبد المادر ـ  رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  -

 السٌد / باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا ـ عضو مجلس إدارة  -

 المجموعة )ب( : 

 محجوب   السٌد / ولٌد محجوب إسماعٌل -

 السٌد / عبد الرحمن دمحم مصطفى أحمد  -

 السٌد / أٌمن إبراهٌم فإاد رمضان المحتسب  -

 133221برلم       23133123ولألشخاص المشار إلٌهم أنفا الحك فً التولٌع ، تارٌخ : 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 436 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الً السلطات الخاصة   سٌمبورترٌدٌنج اي انفرسٌونز اٌجٌبتو اس ال )اسبانٌة(  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة -  2213

 بمجلس االدارة فمد لرر مجلس االدارة منح االشخاص التالً اسمائهم السلطة للتولٌع نٌابة عن الشركة لدي البنون وهم :  

 المجموعة )أ( : 

 السٌد/ سلٌم عبد المادر ـ  رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  -

 مجلس إدارة  السٌد / باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا ـ عضو -

 المجموعة )ب( : 

 السٌد / ولٌد محجوب إسماعٌل محجوب   -

 السٌد / عبد الرحمن دمحم مصطفى أحمد  -

 السٌد / أٌمن إبراهٌم فإاد رمضان المحتسب  -

 133221برلم       23133123ولألشخاص المشار إلٌهم أنفا الحك فً التولٌع ، تارٌخ : 

ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الً السلطات الخاصة بمجلس االدارة فمد لرر سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت  -  2214

 مجلس االدارة منح االشخاص التالً اسمائهم السلطة للتولٌع نٌابة عن الشركة لدي البنون وهم :  

 المجموعة )أ( : 

 السٌد/ سلٌم عبد المادر ـ  رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  -

 اولو فرناندو سنترا دٌال أكوا ـ عضو مجلس إدارة السٌد / ب -

 المجموعة )ب( : 

 السٌد / ولٌد محجوب إسماعٌل محجوب   -

 السٌد / عبد الرحمن دمحم مصطفى أحمد  -

 السٌد / أٌمن إبراهٌم فإاد رمضان المحتسب  -

 133221برلم       23133123ولألشخاص المشار إلٌهم أنفا الحك فً التولٌع ، تارٌخ : 

سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الً السلطات الخاصة بمجلس االدارة فمد لرر  -  2215

 مجلس االدارة منح االشخاص التالً اسمائهم السلطة للتولٌع نٌابة عن الشركة لدي البنون وهم :  

 المجموعة )أ( : 

 إلدارة والعضو المنتدب السٌد/ سلٌم عبد المادر ـ  رئٌس مجلس ا -

 السٌد / باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا ـ عضو مجلس إدارة  -

 المجموعة )ب( : 

 السٌد / ولٌد محجوب إسماعٌل محجوب   -

 السٌد / عبد الرحمن دمحم مصطفى أحمد  -

 السٌد / أٌمن إبراهٌم فإاد رمضان المحتسب  -

 133221برلم       23133123ع ، تارٌخ : ولألشخاص المشار إلٌهم أنفا الحك فً التولٌ



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 431 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الً السلطات الخاصة بمجلس االدارة فمد لرر  -  2216

 مجلس االدارة منح االشخاص التالً اسمائهم السلطة للتولٌع نٌابة عن الشركة لدي البنون وهم :  

 المجموعة )أ( : 

 ٌد/ سلٌم عبد المادر ـ  رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب الس -

 السٌد / باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا ـ عضو مجلس إدارة  -

 المجموعة )ب( : 

 السٌد / ولٌد محجوب إسماعٌل محجوب   -

 السٌد / عبد الرحمن دمحم مصطفى أحمد  -

 السٌد / أٌمن إبراهٌم فإاد رمضان المحتسب  -

 133221برلم       23133123ص المشار إلٌهم أنفا الحك فً التولٌع ، تارٌخ : ولألشخا

باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الً السلطات الخاصة بمجلس االدارة فمد لرر مجلس  -  2211

 البنون وهم :  االدارة منح االشخاص التالً اسمائهم السلطة للتولٌع نٌابة عن الشركة لدي 

 المجموعة )أ( : 

 السٌد/ سلٌم عبد المادر ـ  رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  -

 السٌد / باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا ـ عضو مجلس إدارة  -

 المجموعة )ب( : 

 السٌد / ولٌد محجوب إسماعٌل محجوب   -

 السٌد / عبد الرحمن دمحم مصطفى أحمد  -

 إبراهٌم فإاد رمضان المحتسب  السٌد / أٌمن -

 133221برلم       23133123ولألشخاص المشار إلٌهم أنفا الحك فً التولٌع ، تارٌخ : 

باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الً السلطات الخاصة بمجلس االدارة فمد لرر مجلس  -  2212

 السلطة للتولٌع نٌابة عن الشركة لدي البنون وهم :   االدارة منح االشخاص التالً اسمائهم

 المجموعة )أ( : 

 السٌد/ سلٌم عبد المادر ـ  رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  -

 السٌد / باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا ـ عضو مجلس إدارة  -

 المجموعة )ب( : 

 السٌد / ولٌد محجوب إسماعٌل محجوب   -

 رحمن دمحم مصطفى أحمد السٌد / عبد ال -

 السٌد / أٌمن إبراهٌم فإاد رمضان المحتسب  -

 133221برلم       23133123ولألشخاص المشار إلٌهم أنفا الحك فً التولٌع ، تارٌخ : 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 432 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

س باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الً السلطات الخاصة بمجلس االدارة فمد لرر مجل -  2213

 االدارة منح االشخاص التالً اسمائهم السلطة للتولٌع نٌابة عن الشركة لدي البنون وهم :  

 المجموعة )أ( : 

 السٌد/ سلٌم عبد المادر ـ  رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  -

 السٌد / باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا ـ عضو مجلس إدارة  -

 المجموعة )ب( : 

 جوب إسماعٌل محجوب  السٌد / ولٌد مح -

 السٌد / عبد الرحمن دمحم مصطفى أحمد  -

 السٌد / أٌمن إبراهٌم فإاد رمضان المحتسب  -

 133221برلم       23133123ولألشخاص المشار إلٌهم أنفا الحك فً التولٌع ، تارٌخ : 

لطات الخاصة بمجلس االدارة فمد لرر رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الً الس -  2223

 مجلس االدارة منح االشخاص التالً اسمائهم السلطة للتولٌع نٌابة عن الشركة لدي البنون وهم :  

 المجموعة )أ( : 

 السٌد/ سلٌم عبد المادر ـ  رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  -

 رة السٌد / باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا ـ عضو مجلس إدا -

 المجموعة )ب( : 

 السٌد / ولٌد محجوب إسماعٌل محجوب   -

 السٌد / عبد الرحمن دمحم مصطفى أحمد  -

 السٌد / أٌمن إبراهٌم فإاد رمضان المحتسب  -

 133221برلم       23133123ولألشخاص المشار إلٌهم أنفا الحك فً التولٌع ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الً السلطات الخاصة بمجلس االدارة فمد لرر رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا   -  2221

 مجلس االدارة منح االشخاص التالً اسمائهم السلطة للتولٌع نٌابة عن الشركة لدي البنون وهم :  

 المجموعة )أ( : 

 السٌد/ سلٌم عبد المادر ـ  رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  -

 رناندو سنترا دٌال أكوا ـ عضو مجلس إدارة السٌد / باولو ف -

 المجموعة )ب( : 

 السٌد / ولٌد محجوب إسماعٌل محجوب   -

 السٌد / عبد الرحمن دمحم مصطفى أحمد  -

 السٌد / أٌمن إبراهٌم فإاد رمضان المحتسب  -

 133221برلم       23133123ولألشخاص المشار إلٌهم أنفا الحك فً التولٌع ، تارٌخ : 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 433 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الً السلطات الخاصة بمجلس االدارة فمد لرر  -  2222

 مجلس االدارة منح االشخاص التالً اسمائهم السلطة للتولٌع نٌابة عن الشركة لدي البنون وهم :  

 المجموعة )أ( : 

 ارة والعضو المنتدب السٌد/ سلٌم عبد المادر ـ  رئٌس مجلس اإلد -

 السٌد / باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا ـ عضو مجلس إدارة  -

 المجموعة )ب( : 

 السٌد / ولٌد محجوب إسماعٌل محجوب   -

 السٌد / عبد الرحمن دمحم مصطفى أحمد  -

 السٌد / أٌمن إبراهٌم فإاد رمضان المحتسب  -

 133221برلم       23133123تارٌخ :  ولألشخاص المشار إلٌهم أنفا الحك فً التولٌع ،

سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بالنٌابة عن الشركة لدي البنون وفما للحدود  -  2223

 والمعاٌٌر التالٌة :   

 من أجل المٌام بالعملٌات التالٌة : 

 الػ النمدٌة او الشٌكات بالحسابات ، طلب اصدار دفاتر شٌكات . فتح او ؼلك  حسابات باسم الشركة فى البنون ، اٌداع المب -

 التنفٌذ والتولٌع  ألى عملٌات ؼٌر متعلمة بمبالػ مالٌة مع البنون . -

التولٌع على جمٌع الطلبات والعمود الخاصة بالودائع البنكٌة سواء كانت لربطها أو زٌادتها او إنماصها او كسرها كلٌة ،  -

 133221برلم       23133123بات بٌع او شراء اذون الخزانة ، السندات ، تارٌخ : والتولٌع على طل

سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بالنٌابة عن الشركة لدي البنون وفما للحدود  -  2224

 والمعاٌٌر التالٌة :   

 من أجل المٌام بالعملٌات التالٌة : 

 سابات باسم الشركة فى البنون ، اٌداع المبالػ النمدٌة او الشٌكات بالحسابات ، طلب اصدار دفاتر شٌكات . فتح او ؼلك  ح -

 التنفٌذ والتولٌع  ألى عملٌات ؼٌر متعلمة بمبالػ مالٌة مع البنون . -

إنماصها او كسرها كلٌة ،  التولٌع على جمٌع الطلبات والعمود الخاصة بالودائع البنكٌة سواء كانت لربطها أو زٌادتها او -

 133221برلم       23133123والتولٌع على طلبات بٌع او شراء اذون الخزانة ، السندات ، تارٌخ : 

سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بالنٌابة عن الشركة لدي البنون وفما للحدود  -  2225

 والمعاٌٌر التالٌة :   

 ٌام بالعملٌات التالٌة : من أجل الم

 فتح او ؼلك  حسابات باسم الشركة فى البنون ، اٌداع المبالػ النمدٌة او الشٌكات بالحسابات ، طلب اصدار دفاتر شٌكات .  -

 التنفٌذ والتولٌع  ألى عملٌات ؼٌر متعلمة بمبالػ مالٌة مع البنون . -

ع البنكٌة سواء كانت لربطها أو زٌادتها او إنماصها او كسرها كلٌة ، التولٌع على جمٌع الطلبات والعمود الخاصة بالودائ -

 133221برلم       23133123والتولٌع على طلبات بٌع او شراء اذون الخزانة ، السندات ، تارٌخ : 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 413 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الشركة لدي سٌمبورترٌدٌنج اي انفرسٌونز اٌجٌبتو اس ال )اسبانٌة(  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بالنٌابة عن  -  2226

 البنون وفما للحدود والمعاٌٌر التالٌة :   

 من أجل المٌام بالعملٌات التالٌة : 

 فتح او ؼلك  حسابات باسم الشركة فى البنون ، اٌداع المبالػ النمدٌة او الشٌكات بالحسابات ، طلب اصدار دفاتر شٌكات .  -

 ة مع البنون .التنفٌذ والتولٌع  ألى عملٌات ؼٌر متعلمة بمبالػ مالٌ -

التولٌع على جمٌع الطلبات والعمود الخاصة بالودائع البنكٌة سواء كانت لربطها أو زٌادتها او إنماصها او كسرها كلٌة ،  -

 133221برلم       23133123والتولٌع على طلبات بٌع او شراء اذون الخزانة ، السندات ، تارٌخ : 

ٌبتو اس ال )اسبانٌة(  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بالنٌابة عن الشركة لدي سٌمبورترٌدٌنج اي انفرسٌونز اٌج -  2221

 البنون وفما للحدود والمعاٌٌر التالٌة :   

 من أجل المٌام بالعملٌات التالٌة : 

 شٌكات .  فتح او ؼلك  حسابات باسم الشركة فى البنون ، اٌداع المبالػ النمدٌة او الشٌكات بالحسابات ، طلب اصدار دفاتر -

 التنفٌذ والتولٌع  ألى عملٌات ؼٌر متعلمة بمبالػ مالٌة مع البنون . -

التولٌع على جمٌع الطلبات والعمود الخاصة بالودائع البنكٌة سواء كانت لربطها أو زٌادتها او إنماصها او كسرها كلٌة ،  -

 133221برلم       23133123والتولٌع على طلبات بٌع او شراء اذون الخزانة ، السندات ، تارٌخ : 

سٌمبورترٌدٌنج اي انفرسٌونز اٌجٌبتو اس ال )اسبانٌة(  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بالنٌابة عن الشركة لدي  -  2222

 البنون وفما للحدود والمعاٌٌر التالٌة :   

 من أجل المٌام بالعملٌات التالٌة : 

 ، اٌداع المبالػ النمدٌة او الشٌكات بالحسابات ، طلب اصدار دفاتر شٌكات .  فتح او ؼلك  حسابات باسم الشركة فى البنون -

 التنفٌذ والتولٌع  ألى عملٌات ؼٌر متعلمة بمبالػ مالٌة مع البنون . -

التولٌع على جمٌع الطلبات والعمود الخاصة بالودائع البنكٌة سواء كانت لربطها أو زٌادتها او إنماصها او كسرها كلٌة ،  -

 133221برلم       23133123لتولٌع على طلبات بٌع او شراء اذون الخزانة ، السندات ، تارٌخ : وا

سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بالنٌابة عن الشركة لدي البنون وفما للحدود  -  2223

 والمعاٌٌر التالٌة :   

 من أجل المٌام بالعملٌات التالٌة : 

 فتح او ؼلك  حسابات باسم الشركة فى البنون ، اٌداع المبالػ النمدٌة او الشٌكات بالحسابات ، طلب اصدار دفاتر شٌكات .  -

 التنفٌذ والتولٌع  ألى عملٌات ؼٌر متعلمة بمبالػ مالٌة مع البنون . -

أو زٌادتها او إنماصها او كسرها كلٌة ، التولٌع على جمٌع الطلبات والعمود الخاصة بالودائع البنكٌة سواء كانت لربطها  -

 133221برلم       23133123والتولٌع على طلبات بٌع او شراء اذون الخزانة ، السندات ، تارٌخ : 

سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بالنٌابة عن الشركة لدي البنون وفما للحدود  -  2233

   والمعاٌٌر التالٌة : 

 من أجل المٌام بالعملٌات التالٌة : 

 فتح او ؼلك  حسابات باسم الشركة فى البنون ، اٌداع المبالػ النمدٌة او الشٌكات بالحسابات ، طلب اصدار دفاتر شٌكات .  -



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 411 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التنفٌذ والتولٌع  ألى عملٌات ؼٌر متعلمة بمبالػ مالٌة مع البنون . -

لخاصة بالودائع البنكٌة سواء كانت لربطها أو زٌادتها او إنماصها او كسرها كلٌة ، التولٌع على جمٌع الطلبات والعمود ا -

 133221برلم       23133123والتولٌع على طلبات بٌع او شراء اذون الخزانة ، السندات ، تارٌخ : 

البنون وفما للحدود  سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بالنٌابة عن الشركة لدي -  2231

 والمعاٌٌر التالٌة :   

 من أجل المٌام بالعملٌات التالٌة : 

 فتح او ؼلك  حسابات باسم الشركة فى البنون ، اٌداع المبالػ النمدٌة او الشٌكات بالحسابات ، طلب اصدار دفاتر شٌكات .  -

 ن .التنفٌذ والتولٌع  ألى عملٌات ؼٌر متعلمة بمبالػ مالٌة مع البنو -

التولٌع على جمٌع الطلبات والعمود الخاصة بالودائع البنكٌة سواء كانت لربطها أو زٌادتها او إنماصها او كسرها كلٌة ،  -

 133221برلم       23133123والتولٌع على طلبات بٌع او شراء اذون الخزانة ، السندات ، تارٌخ : 

مة  عضو مجلس ادارة  بالنٌابة عن الشركة لدي البنون وفما للحدود والمعاٌٌر باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساه -  2232

 التالٌة :   

 من أجل المٌام بالعملٌات التالٌة : 

 فتح او ؼلك  حسابات باسم الشركة فى البنون ، اٌداع المبالػ النمدٌة او الشٌكات بالحسابات ، طلب اصدار دفاتر شٌكات .  -

 ى عملٌات ؼٌر متعلمة بمبالػ مالٌة مع البنون .التنفٌذ والتولٌع  أل -

التولٌع على جمٌع الطلبات والعمود الخاصة بالودائع البنكٌة سواء كانت لربطها أو زٌادتها او إنماصها او كسرها كلٌة ،  -

 133221برلم       23133123والتولٌع على طلبات بٌع او شراء اذون الخزانة ، السندات ، تارٌخ : 

باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بالنٌابة عن الشركة لدي البنون وفما للحدود والمعاٌٌر  -  2233

 التالٌة :   

 من أجل المٌام بالعملٌات التالٌة : 

 اصدار دفاتر شٌكات . فتح او ؼلك  حسابات باسم الشركة فى البنون ، اٌداع المبالػ النمدٌة او الشٌكات بالحسابات ، طلب  -

 التنفٌذ والتولٌع  ألى عملٌات ؼٌر متعلمة بمبالػ مالٌة مع البنون . -

التولٌع على جمٌع الطلبات والعمود الخاصة بالودائع البنكٌة سواء كانت لربطها أو زٌادتها او إنماصها او كسرها كلٌة ،  -

 133221برلم       23133123، تارٌخ : والتولٌع على طلبات بٌع او شراء اذون الخزانة ، السندات 

باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بالنٌابة عن الشركة لدي البنون وفما للحدود والمعاٌٌر  -  2234

 التالٌة :   

 من أجل المٌام بالعملٌات التالٌة : 

 لمبالػ النمدٌة او الشٌكات بالحسابات ، طلب اصدار دفاتر شٌكات . فتح او ؼلك  حسابات باسم الشركة فى البنون ، اٌداع ا -

 التنفٌذ والتولٌع  ألى عملٌات ؼٌر متعلمة بمبالػ مالٌة مع البنون . -

التولٌع على جمٌع الطلبات والعمود الخاصة بالودائع البنكٌة سواء كانت لربطها أو زٌادتها او إنماصها او كسرها كلٌة ،  -

 133221برلم       23133123طلبات بٌع او شراء اذون الخزانة ، السندات ، تارٌخ :  والتولٌع على



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 412 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بالنٌابة عن الشركة لدي البنون وفما للحدود  -  2235

 والمعاٌٌر التالٌة :   

 من أجل المٌام بالعملٌات التالٌة : 

 ؼلك  حسابات باسم الشركة فى البنون ، اٌداع المبالػ النمدٌة او الشٌكات بالحسابات ، طلب اصدار دفاتر شٌكات . فتح او  -

 التنفٌذ والتولٌع  ألى عملٌات ؼٌر متعلمة بمبالػ مالٌة مع البنون . -

تها او إنماصها او كسرها كلٌة ، التولٌع على جمٌع الطلبات والعمود الخاصة بالودائع البنكٌة سواء كانت لربطها أو زٌاد -

 133221برلم       23133123والتولٌع على طلبات بٌع او شراء اذون الخزانة ، السندات ، تارٌخ : 

رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بالنٌابة عن الشركة لدي البنون وفما للحدود  -  2236

 والمعاٌٌر التالٌة :   

 ن أجل المٌام بالعملٌات التالٌة : م

 فتح او ؼلك  حسابات باسم الشركة فى البنون ، اٌداع المبالػ النمدٌة او الشٌكات بالحسابات ، طلب اصدار دفاتر شٌكات .  -

 التنفٌذ والتولٌع  ألى عملٌات ؼٌر متعلمة بمبالػ مالٌة مع البنون . -

ة بالودائع البنكٌة سواء كانت لربطها أو زٌادتها او إنماصها او كسرها كلٌة ، التولٌع على جمٌع الطلبات والعمود الخاص -

 133221برلم       23133123والتولٌع على طلبات بٌع او شراء اذون الخزانة ، السندات ، تارٌخ : 

البنون وفما للحدود رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بالنٌابة عن الشركة لدي  -  2231

 والمعاٌٌر التالٌة :   

 من أجل المٌام بالعملٌات التالٌة : 

 فتح او ؼلك  حسابات باسم الشركة فى البنون ، اٌداع المبالػ النمدٌة او الشٌكات بالحسابات ، طلب اصدار دفاتر شٌكات .  -

 . التنفٌذ والتولٌع  ألى عملٌات ؼٌر متعلمة بمبالػ مالٌة مع البنون -

التولٌع على جمٌع الطلبات والعمود الخاصة بالودائع البنكٌة سواء كانت لربطها أو زٌادتها او إنماصها او كسرها كلٌة ،  -

 133221برلم       23133123والتولٌع على طلبات بٌع او شراء اذون الخزانة ، السندات ، تارٌخ : 

دارة وعضو منتدب  الحكومٌة ، أي نوع من االستثمارات فً صنادٌك سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ا -  2232

 االستثمار المائمة فً األدوات المالٌة المصدرة من الحكومة .

 التولٌع على الشٌكات ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة، طلبات التحوٌالت ، أى وسٌلة اخرى من وسائل السداد .  -

 وإلؽاء خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة . التولٌع على طلبات إصدار وتعدٌل  -

 التولٌع على طلبات االلتراض والرهن . -

وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات المجموعة فى مصر ) ونعنى بذلن اى من شركة  

 133221برلم       23133123سٌمبور اٌجٌبت ، تارٌخ : 

سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الحكومٌة ، أي نوع من االستثمارات فً صنادٌك  -  2233

 االستثمار المائمة فً األدوات المالٌة المصدرة من الحكومة .

 سداد . التولٌع على الشٌكات ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة، طلبات التحوٌالت ، أى وسٌلة اخرى من وسائل ال -

 التولٌع على طلبات إصدار وتعدٌل وإلؽاء خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة .  -



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 413 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التولٌع على طلبات االلتراض والرهن . -

وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات المجموعة فى مصر ) ونعنى بذلن اى من شركة  

 133221برلم       23133123ارٌخ : سٌمبور اٌجٌبت ، ت

سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الحكومٌة ، أي نوع من االستثمارات فً صنادٌك  -  2243

 االستثمار المائمة فً األدوات المالٌة المصدرة من الحكومة .

 بات التحوٌالت ، أى وسٌلة اخرى من وسائل السداد . التولٌع على الشٌكات ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة، طل -

 التولٌع على طلبات إصدار وتعدٌل وإلؽاء خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة .  -

 التولٌع على طلبات االلتراض والرهن . -

) ونعنى بذلن اى من شركة وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات المجموعة فى مصر  

 133221برلم       23133123سٌمبور اٌجٌبت ، تارٌخ : 

سٌمبورترٌدٌنج اي انفرسٌونز اٌجٌبتو اس ال )اسبانٌة(  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحكومٌة ، أي نوع من  -  2241

 حكومة .االستثمارات فً صنادٌك االستثمار المائمة فً األدوات المالٌة المصدرة من ال

 التولٌع على الشٌكات ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة، طلبات التحوٌالت ، أى وسٌلة اخرى من وسائل السداد .  -

 التولٌع على طلبات إصدار وتعدٌل وإلؽاء خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة .  -

 التولٌع على طلبات االلتراض والرهن . -

المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات المجموعة فى مصر ) ونعنى بذلن اى من شركة  وذلن بٌن الحسابات البنكٌة 

 133221برلم       23133123سٌمبور اٌجٌبت ، تارٌخ : 

سٌمبورترٌدٌنج اي انفرسٌونز اٌجٌبتو اس ال )اسبانٌة(  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحكومٌة ، أي نوع من  -  2242

 رات فً صنادٌك االستثمار المائمة فً األدوات المالٌة المصدرة من الحكومة .االستثما

 التولٌع على الشٌكات ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة، طلبات التحوٌالت ، أى وسٌلة اخرى من وسائل السداد .  -

 التولٌع على طلبات إصدار وتعدٌل وإلؽاء خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة .  -

 التولٌع على طلبات االلتراض والرهن . -

وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات المجموعة فى مصر ) ونعنى بذلن اى من شركة  

 133221برلم       23133123سٌمبور اٌجٌبت ، تارٌخ : 

نٌة(  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحكومٌة ، أي نوع من سٌمبورترٌدٌنج اي انفرسٌونز اٌجٌبتو اس ال )اسبا -  2243

 االستثمارات فً صنادٌك االستثمار المائمة فً األدوات المالٌة المصدرة من الحكومة .

 التولٌع على الشٌكات ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة، طلبات التحوٌالت ، أى وسٌلة اخرى من وسائل السداد .  -

 لبات إصدار وتعدٌل وإلؽاء خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة . التولٌع على ط -

 التولٌع على طلبات االلتراض والرهن . -

وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات المجموعة فى مصر ) ونعنى بذلن اى من شركة  

 133221   برلم    23133123سٌمبور اٌجٌبت ، تارٌخ : 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 414 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحكومٌة ، أي نوع من االستثمارات فً صنادٌك  -  2244

 االستثمار المائمة فً األدوات المالٌة المصدرة من الحكومة .

 ة اخرى من وسائل السداد . التولٌع على الشٌكات ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة، طلبات التحوٌالت ، أى وسٌل -

 التولٌع على طلبات إصدار وتعدٌل وإلؽاء خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة .  -

 التولٌع على طلبات االلتراض والرهن . -

 وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات المجموعة فى مصر ) ونعنى بذلن اى من شركة 

 133221برلم       23133123سٌمبور اٌجٌبت ، تارٌخ : 

سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحكومٌة ، أي نوع من االستثمارات فً صنادٌك  -  2245

 االستثمار المائمة فً األدوات المالٌة المصدرة من الحكومة .

 شٌكات المصرفٌة، طلبات التحوٌالت ، أى وسٌلة اخرى من وسائل السداد . التولٌع على الشٌكات ، طلبات اصدار ال -

 التولٌع على طلبات إصدار وتعدٌل وإلؽاء خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة .  -

 التولٌع على طلبات االلتراض والرهن . -

ت المجموعة فى مصر ) ونعنى بذلن اى من شركة وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركا 

 133221برلم       23133123سٌمبور اٌجٌبت ، تارٌخ : 

سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحكومٌة ، أي نوع من االستثمارات فً صنادٌك  -  2246

 . االستثمار المائمة فً األدوات المالٌة المصدرة من الحكومة

 التولٌع على الشٌكات ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة، طلبات التحوٌالت ، أى وسٌلة اخرى من وسائل السداد .  -

 التولٌع على طلبات إصدار وتعدٌل وإلؽاء خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة .  -

 التولٌع على طلبات االلتراض والرهن . -

تلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات المجموعة فى مصر ) ونعنى بذلن اى من شركة وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المخ 

 133221برلم       23133123سٌمبور اٌجٌبت ، تارٌخ : 

باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحكومٌة ، أي نوع من االستثمارات فً صنادٌك  -  2241

 مائمة فً األدوات المالٌة المصدرة من الحكومة .االستثمار ال

 التولٌع على الشٌكات ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة، طلبات التحوٌالت ، أى وسٌلة اخرى من وسائل السداد .  -

 التولٌع على طلبات إصدار وتعدٌل وإلؽاء خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة .  -

 اض والرهن .التولٌع على طلبات االلتر -

وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات المجموعة فى مصر ) ونعنى بذلن اى من شركة  

 133221برلم       23133123سٌمبور اٌجٌبت ، تارٌخ : 

ي نوع من االستثمارات فً صنادٌك باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحكومٌة ، أ -  2242

 االستثمار المائمة فً األدوات المالٌة المصدرة من الحكومة .

 التولٌع على الشٌكات ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة، طلبات التحوٌالت ، أى وسٌلة اخرى من وسائل السداد .  -

 دات المستندٌة . التولٌع على طلبات إصدار وتعدٌل وإلؽاء خطابات الضمان واالعتما -



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 415 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التولٌع على طلبات االلتراض والرهن . -

وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات المجموعة فى مصر ) ونعنى بذلن اى من شركة  

 133221برلم       23133123سٌمبور اٌجٌبت ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحكومٌة ، أي نوع من االستثمارات فً صنادٌك   باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا -  2243

 االستثمار المائمة فً األدوات المالٌة المصدرة من الحكومة .

 التولٌع على الشٌكات ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة، طلبات التحوٌالت ، أى وسٌلة اخرى من وسائل السداد .  -

 إصدار وتعدٌل وإلؽاء خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة .  التولٌع على طلبات -

 التولٌع على طلبات االلتراض والرهن . -

وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات المجموعة فى مصر ) ونعنى بذلن اى من شركة  

 133221برلم       23133123سٌمبور اٌجٌبت ، تارٌخ : 

رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الحكومٌة ، أي نوع من االستثمارات فً صنادٌك  -  2253

 االستثمار المائمة فً األدوات المالٌة المصدرة من الحكومة .

 اخرى من وسائل السداد .  التولٌع على الشٌكات ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة، طلبات التحوٌالت ، أى وسٌلة -

 التولٌع على طلبات إصدار وتعدٌل وإلؽاء خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة .  -

 التولٌع على طلبات االلتراض والرهن . -

وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات المجموعة فى مصر ) ونعنى بذلن اى من شركة  

 133221برلم       23133123سٌمبور اٌجٌبت ، تارٌخ : 

رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الحكومٌة ، أي نوع من االستثمارات فً صنادٌك  -  2251

 االستثمار المائمة فً األدوات المالٌة المصدرة من الحكومة .

 الشٌكات المصرفٌة، طلبات التحوٌالت ، أى وسٌلة اخرى من وسائل السداد . التولٌع على الشٌكات ، طلبات اصدار  -

 التولٌع على طلبات إصدار وتعدٌل وإلؽاء خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة .  -

 التولٌع على طلبات االلتراض والرهن . -

كات المجموعة فى مصر ) ونعنى بذلن اى من شركة وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شر 

 133221برلم       23133123سٌمبور اٌجٌبت ، تارٌخ : 

رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الحكومٌة ، أي نوع من االستثمارات فً صنادٌك  -  2252

 حكومة .االستثمار المائمة فً األدوات المالٌة المصدرة من ال

 التولٌع على الشٌكات ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة، طلبات التحوٌالت ، أى وسٌلة اخرى من وسائل السداد .  -

 التولٌع على طلبات إصدار وتعدٌل وإلؽاء خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة .  -

 التولٌع على طلبات االلتراض والرهن . -

المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات المجموعة فى مصر ) ونعنى بذلن اى من شركة  وذلن بٌن الحسابات البنكٌة 

 133221برلم       23133123سٌمبور اٌجٌبت ، تارٌخ : 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 416 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  لألسمنت  ، شركة أسمنت  العامرٌة ، شركة أسمنت   -  2253

العامرٌة ، شركة خدمات األسمنت  ، شركة سٌمبور لصناعة اكٌاس التعبئة ) سٌمبسان( ، و شركة العامرٌة سٌمبور رٌدى  سٌمبور

 مكس ، شركة العامرٌة الدخٌلة تٌرمٌنال ( .

 ( 1وذلن من أجل تنفٌذ أى من العملٌات / التحوٌالت المشار الٌها فى الفمرة رلم )

ولٌع الشٌكات ، طلبات تحوٌالت ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة والشٌكات ممبولة سحب النمدٌة من الحسابات ،  ت -

 133221برلم       23133123الدفع ، اٌة وسٌلة اخرى متعلمة بدفع مبالػ مالٌة ؼٌر مذكورة فى هذه ، تارٌخ : 

كة أسمنت  العامرٌة ، شركة أسمنت  سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  لألسمنت  ، شر -  2254

سٌمبور العامرٌة ، شركة خدمات األسمنت  ، شركة سٌمبور لصناعة اكٌاس التعبئة ) سٌمبسان( ، و شركة العامرٌة سٌمبور رٌدى 

 مكس ، شركة العامرٌة الدخٌلة تٌرمٌنال ( .

 ( 1رلم )وذلن من أجل تنفٌذ أى من العملٌات / التحوٌالت المشار الٌها فى الفمرة 

سحب النمدٌة من الحسابات ،  تولٌع الشٌكات ، طلبات تحوٌالت ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة والشٌكات ممبولة  -

 133221برلم       23133123الدفع ، اٌة وسٌلة اخرى متعلمة بدفع مبالػ مالٌة ؼٌر مذكورة فى هذه ، تارٌخ : 

ٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  لألسمنت  ، شركة أسمنت  العامرٌة ، شركة أسمنت  سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئ -  2255

سٌمبور العامرٌة ، شركة خدمات األسمنت  ، شركة سٌمبور لصناعة اكٌاس التعبئة ) سٌمبسان( ، و شركة العامرٌة سٌمبور رٌدى 

 مكس ، شركة العامرٌة الدخٌلة تٌرمٌنال ( .

 ( 1ٌات / التحوٌالت المشار الٌها فى الفمرة رلم )وذلن من أجل تنفٌذ أى من العمل

سحب النمدٌة من الحسابات ،  تولٌع الشٌكات ، طلبات تحوٌالت ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة والشٌكات ممبولة  -

 133221برلم       23133123الدفع ، اٌة وسٌلة اخرى متعلمة بدفع مبالػ مالٌة ؼٌر مذكورة فى هذه ، تارٌخ : 

سٌمبورترٌدٌنج اي انفرسٌونز اٌجٌبتو اس ال )اسبانٌة(  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لألسمنت  ، شركة أسمنت   -  2256

العامرٌة ، شركة أسمنت  سٌمبور العامرٌة ، شركة خدمات األسمنت  ، شركة سٌمبور لصناعة اكٌاس التعبئة ) سٌمبسان( ، و 

 كة العامرٌة الدخٌلة تٌرمٌنال ( .شركة العامرٌة سٌمبور رٌدى مكس ، شر

 ( 1وذلن من أجل تنفٌذ أى من العملٌات / التحوٌالت المشار الٌها فى الفمرة رلم )

سحب النمدٌة من الحسابات ،  تولٌع الشٌكات ، طلبات تحوٌالت ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة والشٌكات ممبولة  -

 133221برلم       23133123مالٌة ؼٌر مذكورة فى هذه ، تارٌخ :  الدفع ، اٌة وسٌلة اخرى متعلمة بدفع مبالػ

سٌمبورترٌدٌنج اي انفرسٌونز اٌجٌبتو اس ال )اسبانٌة(  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لألسمنت  ، شركة أسمنت   -  2251

كٌاس التعبئة ) سٌمبسان( ، و العامرٌة ، شركة أسمنت  سٌمبور العامرٌة ، شركة خدمات األسمنت  ، شركة سٌمبور لصناعة ا

 شركة العامرٌة سٌمبور رٌدى مكس ، شركة العامرٌة الدخٌلة تٌرمٌنال ( .

 ( 1وذلن من أجل تنفٌذ أى من العملٌات / التحوٌالت المشار الٌها فى الفمرة رلم )

صرفٌة والشٌكات ممبولة سحب النمدٌة من الحسابات ،  تولٌع الشٌكات ، طلبات تحوٌالت ، طلبات اصدار الشٌكات الم -

 133221برلم       23133123الدفع ، اٌة وسٌلة اخرى متعلمة بدفع مبالػ مالٌة ؼٌر مذكورة فى هذه ، تارٌخ : 

سٌمبورترٌدٌنج اي انفرسٌونز اٌجٌبتو اس ال )اسبانٌة(  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لألسمنت  ، شركة أسمنت   -  2252

سٌمبور العامرٌة ، شركة خدمات األسمنت  ، شركة سٌمبور لصناعة اكٌاس التعبئة ) سٌمبسان( ، و   العامرٌة ، شركة أسمنت

 شركة العامرٌة سٌمبور رٌدى مكس ، شركة العامرٌة الدخٌلة تٌرمٌنال ( .

 ( 1وذلن من أجل تنفٌذ أى من العملٌات / التحوٌالت المشار الٌها فى الفمرة رلم )

بات ،  تولٌع الشٌكات ، طلبات تحوٌالت ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة والشٌكات ممبولة سحب النمدٌة من الحسا -

 133221برلم       23133123الدفع ، اٌة وسٌلة اخرى متعلمة بدفع مبالػ مالٌة ؼٌر مذكورة فى هذه ، تارٌخ : 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 411 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

نت  ، شركة أسمنت  العامرٌة ، شركة سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لألسم -  2253

أسمنت  سٌمبور العامرٌة ، شركة خدمات األسمنت  ، شركة سٌمبور لصناعة اكٌاس التعبئة ) سٌمبسان( ، و شركة العامرٌة 

 سٌمبور رٌدى مكس ، شركة العامرٌة الدخٌلة تٌرمٌنال ( .

 ( 1الفمرة رلم ) وذلن من أجل تنفٌذ أى من العملٌات / التحوٌالت المشار الٌها فى

سحب النمدٌة من الحسابات ،  تولٌع الشٌكات ، طلبات تحوٌالت ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة والشٌكات ممبولة  -

 133221برلم       23133123الدفع ، اٌة وسٌلة اخرى متعلمة بدفع مبالػ مالٌة ؼٌر مذكورة فى هذه ، تارٌخ : 

م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لألسمنت  ، شركة أسمنت  العامرٌة ، شركة سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش. -  2263

أسمنت  سٌمبور العامرٌة ، شركة خدمات األسمنت  ، شركة سٌمبور لصناعة اكٌاس التعبئة ) سٌمبسان( ، و شركة العامرٌة 

 سٌمبور رٌدى مكس ، شركة العامرٌة الدخٌلة تٌرمٌنال ( .

 ( 1من العملٌات / التحوٌالت المشار الٌها فى الفمرة رلم )وذلن من أجل تنفٌذ أى 

سحب النمدٌة من الحسابات ،  تولٌع الشٌكات ، طلبات تحوٌالت ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة والشٌكات ممبولة  -

 133221برلم       23133123الدفع ، اٌة وسٌلة اخرى متعلمة بدفع مبالػ مالٌة ؼٌر مذكورة فى هذه ، تارٌخ : 

سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لألسمنت  ، شركة أسمنت  العامرٌة ، شركة  -  2261

أسمنت  سٌمبور العامرٌة ، شركة خدمات األسمنت  ، شركة سٌمبور لصناعة اكٌاس التعبئة ) سٌمبسان( ، و شركة العامرٌة 

 خٌلة تٌرمٌنال ( .سٌمبور رٌدى مكس ، شركة العامرٌة الد

 ( 1وذلن من أجل تنفٌذ أى من العملٌات / التحوٌالت المشار الٌها فى الفمرة رلم )

سحب النمدٌة من الحسابات ،  تولٌع الشٌكات ، طلبات تحوٌالت ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة والشٌكات ممبولة  -

 133221برلم       23133123رة فى هذه ، تارٌخ : الدفع ، اٌة وسٌلة اخرى متعلمة بدفع مبالػ مالٌة ؼٌر مذكو

باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لألسمنت  ، شركة أسمنت  العامرٌة ، شركة أسمنت   -  2262

امرٌة سٌمبور رٌدى سٌمبور العامرٌة ، شركة خدمات األسمنت  ، شركة سٌمبور لصناعة اكٌاس التعبئة ) سٌمبسان( ، و شركة الع

 مكس ، شركة العامرٌة الدخٌلة تٌرمٌنال ( .

 ( 1وذلن من أجل تنفٌذ أى من العملٌات / التحوٌالت المشار الٌها فى الفمرة رلم )

سحب النمدٌة من الحسابات ،  تولٌع الشٌكات ، طلبات تحوٌالت ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة والشٌكات ممبولة  -

 133221برلم       23133123ٌلة اخرى متعلمة بدفع مبالػ مالٌة ؼٌر مذكورة فى هذه ، تارٌخ : الدفع ، اٌة وس

باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لألسمنت  ، شركة أسمنت  العامرٌة ، شركة أسمنت   -  2263

اعة اكٌاس التعبئة ) سٌمبسان( ، و شركة العامرٌة سٌمبور رٌدى سٌمبور العامرٌة ، شركة خدمات األسمنت  ، شركة سٌمبور لصن

 مكس ، شركة العامرٌة الدخٌلة تٌرمٌنال ( .

 ( 1وذلن من أجل تنفٌذ أى من العملٌات / التحوٌالت المشار الٌها فى الفمرة رلم )

ت المصرفٌة والشٌكات ممبولة سحب النمدٌة من الحسابات ،  تولٌع الشٌكات ، طلبات تحوٌالت ، طلبات اصدار الشٌكا -

 133221برلم       23133123الدفع ، اٌة وسٌلة اخرى متعلمة بدفع مبالػ مالٌة ؼٌر مذكورة فى هذه ، تارٌخ : 

باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لألسمنت  ، شركة أسمنت  العامرٌة ، شركة أسمنت   -  2264

ة ، شركة خدمات األسمنت  ، شركة سٌمبور لصناعة اكٌاس التعبئة ) سٌمبسان( ، و شركة العامرٌة سٌمبور رٌدى سٌمبور العامرٌ

 مكس ، شركة العامرٌة الدخٌلة تٌرمٌنال ( .

 ( 1وذلن من أجل تنفٌذ أى من العملٌات / التحوٌالت المشار الٌها فى الفمرة رلم )

ٌكات ، طلبات تحوٌالت ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة والشٌكات ممبولة سحب النمدٌة من الحسابات ،  تولٌع الش -

 133221برلم       23133123الدفع ، اٌة وسٌلة اخرى متعلمة بدفع مبالػ مالٌة ؼٌر مذكورة فى هذه ، تارٌخ : 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 412 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

منت  العامرٌة ، شركة رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لألسمنت  ، شركة أس -  2265

أسمنت  سٌمبور العامرٌة ، شركة خدمات األسمنت  ، شركة سٌمبور لصناعة اكٌاس التعبئة ) سٌمبسان( ، و شركة العامرٌة 

 سٌمبور رٌدى مكس ، شركة العامرٌة الدخٌلة تٌرمٌنال ( .

 ( 1وذلن من أجل تنفٌذ أى من العملٌات / التحوٌالت المشار الٌها فى الفمرة رلم )

سحب النمدٌة من الحسابات ،  تولٌع الشٌكات ، طلبات تحوٌالت ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة والشٌكات ممبولة  -

 133221برلم       23133123الدفع ، اٌة وسٌلة اخرى متعلمة بدفع مبالػ مالٌة ؼٌر مذكورة فى هذه ، تارٌخ : 

ساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لألسمنت  ، شركة أسمنت  العامرٌة ، شركة رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة م -  2266

أسمنت  سٌمبور العامرٌة ، شركة خدمات األسمنت  ، شركة سٌمبور لصناعة اكٌاس التعبئة ) سٌمبسان( ، و شركة العامرٌة 

 سٌمبور رٌدى مكس ، شركة العامرٌة الدخٌلة تٌرمٌنال ( .

 ( 1ت / التحوٌالت المشار الٌها فى الفمرة رلم )وذلن من أجل تنفٌذ أى من العملٌا

سحب النمدٌة من الحسابات ،  تولٌع الشٌكات ، طلبات تحوٌالت ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة والشٌكات ممبولة  -

 133221برلم       23133123الدفع ، اٌة وسٌلة اخرى متعلمة بدفع مبالػ مالٌة ؼٌر مذكورة فى هذه ، تارٌخ : 

رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لألسمنت  ، شركة أسمنت  العامرٌة ، شركة  -  2261

أسمنت  سٌمبور العامرٌة ، شركة خدمات األسمنت  ، شركة سٌمبور لصناعة اكٌاس التعبئة ) سٌمبسان( ، و شركة العامرٌة 

 رمٌنال ( .سٌمبور رٌدى مكس ، شركة العامرٌة الدخٌلة تٌ

 ( 1وذلن من أجل تنفٌذ أى من العملٌات / التحوٌالت المشار الٌها فى الفمرة رلم )

سحب النمدٌة من الحسابات ،  تولٌع الشٌكات ، طلبات تحوٌالت ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة والشٌكات ممبولة  -

 133221برلم       23133123ذه ، تارٌخ : الدفع ، اٌة وسٌلة اخرى متعلمة بدفع مبالػ مالٌة ؼٌر مذكورة فى ه

 سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الفمرة . -  2262

  

التولٌع على جمٌع المستندات والعمود الخاصة ببٌع او شراء العمالت ، وكذلن التولٌع على العمود الخاصة بعملٌات المشتمات المالٌة  

 (Derivativesبم ) ( ا فى ذلن عمود المبادلةSwaps ( والعمود االجلة )Forwards  ( وعمود الخٌارات )Options  ) 

وأى نوع اخر من عمود عملٌات المشتمات المالٌة ، وذلن لتؽطٌة المخاطر الناجمة عن التذبذب فى سعر الصرؾ لكافة العمالت 

 االجنبٌة والمحلٌة واسعار الفائدة .

 133221برلم       23133123االلتراض من حٌث اصدارها أو الؽائها او زٌادتها ، تارٌخ :  التولٌع على مستندات -

 سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الفمرة . -  2263

  

ة بعملٌات المشتمات المالٌة التولٌع على جمٌع المستندات والعمود الخاصة ببٌع او شراء العمالت ، وكذلن التولٌع على العمود الخاص 

 (Derivatives ( بما فى ذلن عمود المبادلة )Swaps ( والعمود االجلة )Forwards  ( وعمود الخٌارات )Options  ) 

وأى نوع اخر من عمود عملٌات المشتمات المالٌة ، وذلن لتؽطٌة المخاطر الناجمة عن التذبذب فى سعر الصرؾ لكافة العمالت 

 محلٌة واسعار الفائدة .االجنبٌة وال

 133221برلم       23133123التولٌع على مستندات االلتراض من حٌث اصدارها أو الؽائها او زٌادتها ، تارٌخ :  -

 سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الفمرة . -  2213

  



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 413 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

راء العمالت ، وكذلن التولٌع على العمود الخاصة بعملٌات المشتمات المالٌة التولٌع على جمٌع المستندات والعمود الخاصة ببٌع او ش 

 (Derivatives ( بما فى ذلن عمود المبادلة )Swaps ( والعمود االجلة )Forwards  ( وعمود الخٌارات )Options  ) 

ذبذب فى سعر الصرؾ لكافة العمالت وأى نوع اخر من عمود عملٌات المشتمات المالٌة ، وذلن لتؽطٌة المخاطر الناجمة عن الت

 االجنبٌة والمحلٌة واسعار الفائدة .

 133221برلم       23133123التولٌع على مستندات االلتراض من حٌث اصدارها أو الؽائها او زٌادتها ، تارٌخ :  -

 رة  الفمرة .سٌمبورترٌدٌنج اي انفرسٌونز اٌجٌبتو اس ال )اسبانٌة(  شركة مساهمة  عضو مجلس ادا -  2211

  

التولٌع على جمٌع المستندات والعمود الخاصة ببٌع او شراء العمالت ، وكذلن التولٌع على العمود الخاصة بعملٌات المشتمات المالٌة  

 (Derivatives ( بما فى ذلن عمود المبادلة )Swaps ( والعمود االجلة )Forwards  ( وعمود الخٌارات )Options  ) 

ن عمود عملٌات المشتمات المالٌة ، وذلن لتؽطٌة المخاطر الناجمة عن التذبذب فى سعر الصرؾ لكافة العمالت وأى نوع اخر م

 االجنبٌة والمحلٌة واسعار الفائدة .

 133221برلم       23133123التولٌع على مستندات االلتراض من حٌث اصدارها أو الؽائها او زٌادتها ، تارٌخ :  -

 ٌنج اي انفرسٌونز اٌجٌبتو اس ال )اسبانٌة(  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الفمرة .سٌمبورترٌد -  2212

  

التولٌع على جمٌع المستندات والعمود الخاصة ببٌع او شراء العمالت ، وكذلن التولٌع على العمود الخاصة بعملٌات المشتمات المالٌة  

 (Derivatives ( بما فى ذلن عمود المبادلة )Swaps و )( العمود االجلةForwards  ( وعمود الخٌارات )Options  ) 

وأى نوع اخر من عمود عملٌات المشتمات المالٌة ، وذلن لتؽطٌة المخاطر الناجمة عن التذبذب فى سعر الصرؾ لكافة العمالت 

 االجنبٌة والمحلٌة واسعار الفائدة .

 133221برلم       23133123ا او زٌادتها ، تارٌخ : التولٌع على مستندات االلتراض من حٌث اصدارها أو الؽائه -

 سٌمبورترٌدٌنج اي انفرسٌونز اٌجٌبتو اس ال )اسبانٌة(  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الفمرة . -  2213

  

لمشتمات المالٌة التولٌع على جمٌع المستندات والعمود الخاصة ببٌع او شراء العمالت ، وكذلن التولٌع على العمود الخاصة بعملٌات ا 

 (Derivatives ( بما فى ذلن عمود المبادلة )Swaps ( والعمود االجلة )Forwards  ( وعمود الخٌارات )Options  ) 

وأى نوع اخر من عمود عملٌات المشتمات المالٌة ، وذلن لتؽطٌة المخاطر الناجمة عن التذبذب فى سعر الصرؾ لكافة العمالت 

 ر الفائدة .االجنبٌة والمحلٌة واسعا

 133221برلم       23133123التولٌع على مستندات االلتراض من حٌث اصدارها أو الؽائها او زٌادتها ، تارٌخ :  -

 سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الفمرة . -  2214

  

، وكذلن التولٌع على العمود الخاصة بعملٌات المشتمات المالٌة  التولٌع على جمٌع المستندات والعمود الخاصة ببٌع او شراء العمالت 

 (Derivatives ( بما فى ذلن عمود المبادلة )Swaps ( والعمود االجلة )Forwards  ( وعمود الخٌارات )Options  ) 

الصرؾ لكافة العمالت  وأى نوع اخر من عمود عملٌات المشتمات المالٌة ، وذلن لتؽطٌة المخاطر الناجمة عن التذبذب فى سعر

 االجنبٌة والمحلٌة واسعار الفائدة .

 133221برلم       23133123التولٌع على مستندات االلتراض من حٌث اصدارها أو الؽائها او زٌادتها ، تارٌخ :  -



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 423 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الفمرة . -  2215

  

لمستندات والعمود الخاصة ببٌع او شراء العمالت ، وكذلن التولٌع على العمود الخاصة بعملٌات المشتمات المالٌة التولٌع على جمٌع ا 

 (Derivatives ( بما فى ذلن عمود المبادلة )Swaps ( والعمود االجلة )Forwards  ( وعمود الخٌارات )Options  ) 

ذلن لتؽطٌة المخاطر الناجمة عن التذبذب فى سعر الصرؾ لكافة العمالت وأى نوع اخر من عمود عملٌات المشتمات المالٌة ، و

 االجنبٌة والمحلٌة واسعار الفائدة .

 133221برلم       23133123التولٌع على مستندات االلتراض من حٌث اصدارها أو الؽائها او زٌادتها ، تارٌخ :  -

 و مجلس ادارة  الفمرة .سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  شركة مساهمة  عض -  2216

  

التولٌع على جمٌع المستندات والعمود الخاصة ببٌع او شراء العمالت ، وكذلن التولٌع على العمود الخاصة بعملٌات المشتمات المالٌة  

 (Derivatives ( بما فى ذلن عمود المبادلة )Swaps ( والعمود االجلة )Forwards  ( وعمود الخٌارات )Options  ) 

نوع اخر من عمود عملٌات المشتمات المالٌة ، وذلن لتؽطٌة المخاطر الناجمة عن التذبذب فى سعر الصرؾ لكافة العمالت  وأى

 االجنبٌة والمحلٌة واسعار الفائدة .

 133221برلم       23133123التولٌع على مستندات االلتراض من حٌث اصدارها أو الؽائها او زٌادتها ، تارٌخ :  -

 باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الفمرة . -  2211

  

التولٌع على جمٌع المستندات والعمود الخاصة ببٌع او شراء العمالت ، وكذلن التولٌع على العمود الخاصة بعملٌات المشتمات المالٌة  

 (Derivatives ( بما فى ذلن عمود المبادلة )Swaps والعمود االج )( لةForwards  ( وعمود الخٌارات )Options  ) 

وأى نوع اخر من عمود عملٌات المشتمات المالٌة ، وذلن لتؽطٌة المخاطر الناجمة عن التذبذب فى سعر الصرؾ لكافة العمالت 

 االجنبٌة والمحلٌة واسعار الفائدة .

 133221برلم       23133123ا ، تارٌخ : التولٌع على مستندات االلتراض من حٌث اصدارها أو الؽائها او زٌادته -

 باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الفمرة . -  2212

  

التولٌع على جمٌع المستندات والعمود الخاصة ببٌع او شراء العمالت ، وكذلن التولٌع على العمود الخاصة بعملٌات المشتمات المالٌة  

 (Derivativesب ) ( ما فى ذلن عمود المبادلةSwaps ( والعمود االجلة )Forwards  ( وعمود الخٌارات )Options  ) 

وأى نوع اخر من عمود عملٌات المشتمات المالٌة ، وذلن لتؽطٌة المخاطر الناجمة عن التذبذب فى سعر الصرؾ لكافة العمالت 

 االجنبٌة والمحلٌة واسعار الفائدة .

 133221برلم       23133123ت االلتراض من حٌث اصدارها أو الؽائها او زٌادتها ، تارٌخ : التولٌع على مستندا -

 باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الفمرة . -  2213

  

خاصة بعملٌات المشتمات المالٌة التولٌع على جمٌع المستندات والعمود الخاصة ببٌع او شراء العمالت ، وكذلن التولٌع على العمود ال 

 (Derivatives ( بما فى ذلن عمود المبادلة )Swaps ( والعمود االجلة )Forwards  ( وعمود الخٌارات )Options  ) 

وأى نوع اخر من عمود عملٌات المشتمات المالٌة ، وذلن لتؽطٌة المخاطر الناجمة عن التذبذب فى سعر الصرؾ لكافة العمالت 

 والمحلٌة واسعار الفائدة .االجنبٌة 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 421 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 133221برلم       23133123التولٌع على مستندات االلتراض من حٌث اصدارها أو الؽائها او زٌادتها ، تارٌخ :  -

 رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الفمرة . -  2223

  

ع او شراء العمالت ، وكذلن التولٌع على العمود الخاصة بعملٌات المشتمات المالٌة التولٌع على جمٌع المستندات والعمود الخاصة ببٌ 

 (Derivatives ( بما فى ذلن عمود المبادلة )Swaps ( والعمود االجلة )Forwards  ( وعمود الخٌارات )Options  ) 

عن التذبذب فى سعر الصرؾ لكافة العمالت وأى نوع اخر من عمود عملٌات المشتمات المالٌة ، وذلن لتؽطٌة المخاطر الناجمة 

 االجنبٌة والمحلٌة واسعار الفائدة .

 133221برلم       23133123التولٌع على مستندات االلتراض من حٌث اصدارها أو الؽائها او زٌادتها ، تارٌخ :  -

 رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الفمرة . -  2221

  

التولٌع على جمٌع المستندات والعمود الخاصة ببٌع او شراء العمالت ، وكذلن التولٌع على العمود الخاصة بعملٌات المشتمات المالٌة  

 (Derivatives ( بما فى ذلن عمود المبادلة )Swaps ( والعمود االجلة )Forwards  ( وعمود الخٌارات )Options  ) 

المشتمات المالٌة ، وذلن لتؽطٌة المخاطر الناجمة عن التذبذب فى سعر الصرؾ لكافة العمالت وأى نوع اخر من عمود عملٌات 

 االجنبٌة والمحلٌة واسعار الفائدة .

 133221برلم       23133123التولٌع على مستندات االلتراض من حٌث اصدارها أو الؽائها او زٌادتها ، تارٌخ :  -

 ربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الفمرة .رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن با -  2222

  

التولٌع على جمٌع المستندات والعمود الخاصة ببٌع او شراء العمالت ، وكذلن التولٌع على العمود الخاصة بعملٌات المشتمات المالٌة  

 (Derivatives ( بما فى ذلن عمود المبادلة )Swaps ( والعمود االجلة )Forwards وعمود ال ) ( خٌاراتOptions  ) 

وأى نوع اخر من عمود عملٌات المشتمات المالٌة ، وذلن لتؽطٌة المخاطر الناجمة عن التذبذب فى سعر الصرؾ لكافة العمالت 

 االجنبٌة والمحلٌة واسعار الفائدة .

 133221برلم       23133123التولٌع على مستندات االلتراض من حٌث اصدارها أو الؽائها او زٌادتها ، تارٌخ :  -

 سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  او تخفٌضها واى مستندات اخرى ذات صلة . -  2223

التولٌع على طلبات فتح او الؽاء او زٌادة او انماص خطابات الضمان البنكٌة واالعتمادات المستندٌة او اى اداة بنكٌة مثٌلة  -

. 

ات إصدار الرهن وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات التولٌع على طلب -

 المجموعة فى مصر والموضحة أعاله . 

التولٌع على الطلبات او العمود او اى مستندات اخرى خاصة بؤى نوع من العملٌات البنكٌة المتعلمة بالتسهٌالت االئتمانٌة  -

 133221برلم       23133123و حسابات السحب على ، تارٌخ : او المروض البنكٌة ا

 سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  او تخفٌضها واى مستندات اخرى ذات صلة . -  2224

اى اداة بنكٌة مثٌلة  التولٌع على طلبات فتح او الؽاء او زٌادة او انماص خطابات الضمان البنكٌة واالعتمادات المستندٌة او -

. 

التولٌع على طلبات إصدار الرهن وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات  -

 المجموعة فى مصر والموضحة أعاله . 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 422 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

التسهٌالت االئتمانٌة التولٌع على الطلبات او العمود او اى مستندات اخرى خاصة بؤى نوع من العملٌات البنكٌة المتعلمة ب -

 133221برلم       23133123او المروض البنكٌة او حسابات السحب على ، تارٌخ : 

 سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  او تخفٌضها واى مستندات اخرى ذات صلة . -  2225

الضمان البنكٌة واالعتمادات المستندٌة او اى اداة بنكٌة مثٌلة  التولٌع على طلبات فتح او الؽاء او زٌادة او انماص خطابات -

. 

التولٌع على طلبات إصدار الرهن وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات  -

 المجموعة فى مصر والموضحة أعاله . 

ة بؤى نوع من العملٌات البنكٌة المتعلمة بالتسهٌالت االئتمانٌة التولٌع على الطلبات او العمود او اى مستندات اخرى خاص -

 133221برلم       23133123او المروض البنكٌة او حسابات السحب على ، تارٌخ : 

سٌمبورترٌدٌنج اي انفرسٌونز اٌجٌبتو اس ال )اسبانٌة(  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  او تخفٌضها واى مستندات  -  2226

 صلة .اخرى ذات 

التولٌع على طلبات فتح او الؽاء او زٌادة او انماص خطابات الضمان البنكٌة واالعتمادات المستندٌة او اى اداة بنكٌة مثٌلة  -

. 

التولٌع على طلبات إصدار الرهن وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات  -

 أعاله . المجموعة فى مصر والموضحة 

التولٌع على الطلبات او العمود او اى مستندات اخرى خاصة بؤى نوع من العملٌات البنكٌة المتعلمة بالتسهٌالت االئتمانٌة  -

 133221برلم       23133123او المروض البنكٌة او حسابات السحب على ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  او تخفٌضها واى مستندات   سٌمبورترٌدٌنج اي انفرسٌونز اٌجٌبتو اس ال )اسبانٌة( -  2221

 اخرى ذات صلة .

التولٌع على طلبات فتح او الؽاء او زٌادة او انماص خطابات الضمان البنكٌة واالعتمادات المستندٌة او اى اداة بنكٌة مثٌلة  -

. 

لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات التولٌع على طلبات إصدار الرهن وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة  -

 المجموعة فى مصر والموضحة أعاله . 

التولٌع على الطلبات او العمود او اى مستندات اخرى خاصة بؤى نوع من العملٌات البنكٌة المتعلمة بالتسهٌالت االئتمانٌة  -

 133221برلم       23133123او المروض البنكٌة او حسابات السحب على ، تارٌخ : 

سٌمبورترٌدٌنج اي انفرسٌونز اٌجٌبتو اس ال )اسبانٌة(  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  او تخفٌضها واى مستندات  -  2222

 اخرى ذات صلة .

التولٌع على طلبات فتح او الؽاء او زٌادة او انماص خطابات الضمان البنكٌة واالعتمادات المستندٌة او اى اداة بنكٌة مثٌلة  -

. 

تولٌع على طلبات إصدار الرهن وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات ال -

 المجموعة فى مصر والموضحة أعاله . 

التولٌع على الطلبات او العمود او اى مستندات اخرى خاصة بؤى نوع من العملٌات البنكٌة المتعلمة بالتسهٌالت االئتمانٌة  -

 133221برلم       23133123روض البنكٌة او حسابات السحب على ، تارٌخ : او الم

 سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  او تخفٌضها واى مستندات اخرى ذات صلة . -  2223



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 423 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

المستندٌة او اى اداة بنكٌة مثٌلة  التولٌع على طلبات فتح او الؽاء او زٌادة او انماص خطابات الضمان البنكٌة واالعتمادات -

. 

التولٌع على طلبات إصدار الرهن وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات  -

 المجموعة فى مصر والموضحة أعاله . 

ٌة المتعلمة بالتسهٌالت االئتمانٌة التولٌع على الطلبات او العمود او اى مستندات اخرى خاصة بؤى نوع من العملٌات البنك -

 133221برلم       23133123او المروض البنكٌة او حسابات السحب على ، تارٌخ : 

 سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  او تخفٌضها واى مستندات اخرى ذات صلة . -  2233

انماص خطابات الضمان البنكٌة واالعتمادات المستندٌة او اى اداة بنكٌة مثٌلة  التولٌع على طلبات فتح او الؽاء او زٌادة او -

. 

التولٌع على طلبات إصدار الرهن وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات  -

 المجموعة فى مصر والموضحة أعاله . 

ندات اخرى خاصة بؤى نوع من العملٌات البنكٌة المتعلمة بالتسهٌالت االئتمانٌة التولٌع على الطلبات او العمود او اى مست -

 133221برلم       23133123او المروض البنكٌة او حسابات السحب على ، تارٌخ : 

 سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  او تخفٌضها واى مستندات اخرى ذات صلة . -  2231

تولٌع على طلبات فتح او الؽاء او زٌادة او انماص خطابات الضمان البنكٌة واالعتمادات المستندٌة او اى اداة بنكٌة مثٌلة ال -

. 

التولٌع على طلبات إصدار الرهن وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات  -

 المجموعة فى مصر والموضحة أعاله . 

التولٌع على الطلبات او العمود او اى مستندات اخرى خاصة بؤى نوع من العملٌات البنكٌة المتعلمة بالتسهٌالت االئتمانٌة  -

 133221برلم       23133123او المروض البنكٌة او حسابات السحب على ، تارٌخ : 

 او تخفٌضها واى مستندات اخرى ذات صلة .باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2232

التولٌع على طلبات فتح او الؽاء او زٌادة او انماص خطابات الضمان البنكٌة واالعتمادات المستندٌة او اى اداة بنكٌة مثٌلة  -

. 

شركات  التولٌع على طلبات إصدار الرهن وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من -

 المجموعة فى مصر والموضحة أعاله . 

التولٌع على الطلبات او العمود او اى مستندات اخرى خاصة بؤى نوع من العملٌات البنكٌة المتعلمة بالتسهٌالت االئتمانٌة  -

 133221برلم       23133123او المروض البنكٌة او حسابات السحب على ، تارٌخ : 

 ا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  او تخفٌضها واى مستندات اخرى ذات صلة .باولو فرناندو سنتر -  2233

التولٌع على طلبات فتح او الؽاء او زٌادة او انماص خطابات الضمان البنكٌة واالعتمادات المستندٌة او اى اداة بنكٌة مثٌلة  -

. 

ة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات التولٌع على طلبات إصدار الرهن وذلن بٌن الحسابات البنكٌ -

 المجموعة فى مصر والموضحة أعاله . 

التولٌع على الطلبات او العمود او اى مستندات اخرى خاصة بؤى نوع من العملٌات البنكٌة المتعلمة بالتسهٌالت االئتمانٌة  -

 133221برلم       23133123او المروض البنكٌة او حسابات السحب على ، تارٌخ : 

 باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  او تخفٌضها واى مستندات اخرى ذات صلة . -  2234



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 424 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

التولٌع على طلبات فتح او الؽاء او زٌادة او انماص خطابات الضمان البنكٌة واالعتمادات المستندٌة او اى اداة بنكٌة مثٌلة  -

. 

طلبات إصدار الرهن وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات التولٌع على  -

 المجموعة فى مصر والموضحة أعاله . 

التولٌع على الطلبات او العمود او اى مستندات اخرى خاصة بؤى نوع من العملٌات البنكٌة المتعلمة بالتسهٌالت االئتمانٌة  -

 133221برلم       23133123ة او حسابات السحب على ، تارٌخ : او المروض البنكٌ

 رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  او تخفٌضها واى مستندات اخرى ذات صلة . -  2235

دٌة او اى اداة بنكٌة مثٌلة التولٌع على طلبات فتح او الؽاء او زٌادة او انماص خطابات الضمان البنكٌة واالعتمادات المستن -

. 

التولٌع على طلبات إصدار الرهن وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات  -

 المجموعة فى مصر والموضحة أعاله . 

علمة بالتسهٌالت االئتمانٌة التولٌع على الطلبات او العمود او اى مستندات اخرى خاصة بؤى نوع من العملٌات البنكٌة المت -

 133221برلم       23133123او المروض البنكٌة او حسابات السحب على ، تارٌخ : 

 رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  او تخفٌضها واى مستندات اخرى ذات صلة . -  2236

اص خطابات الضمان البنكٌة واالعتمادات المستندٌة او اى اداة بنكٌة مثٌلة التولٌع على طلبات فتح او الؽاء او زٌادة او انم -

. 

التولٌع على طلبات إصدار الرهن وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات  -

 المجموعة فى مصر والموضحة أعاله . 

اخرى خاصة بؤى نوع من العملٌات البنكٌة المتعلمة بالتسهٌالت االئتمانٌة  التولٌع على الطلبات او العمود او اى مستندات -

 133221برلم       23133123او المروض البنكٌة او حسابات السحب على ، تارٌخ : 

 رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  او تخفٌضها واى مستندات اخرى ذات صلة . -  2231

ولٌع على طلبات فتح او الؽاء او زٌادة او انماص خطابات الضمان البنكٌة واالعتمادات المستندٌة او اى اداة بنكٌة مثٌلة الت -

. 

التولٌع على طلبات إصدار الرهن وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات  -

 المجموعة فى مصر والموضحة أعاله . 

التولٌع على الطلبات او العمود او اى مستندات اخرى خاصة بؤى نوع من العملٌات البنكٌة المتعلمة بالتسهٌالت االئتمانٌة  -

 133221برلم       23133123او المروض البنكٌة او حسابات السحب على ، تارٌخ : 

كشوؾ او العمود االٌجارٌة واى خدمات بنكٌة سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الم -  2232

 اخرى مشابهة .

 وذلن من اجل تنفٌذ اى من التحوٌالت / العملٌات السابك ذكرها: 

ملٌون جنٌه مصرى او ماٌعادلها بالعمالت االخرى ٌمكن ألى مفوض من  12فٌما ٌتعلك بالمبالػ الل من او تعادل  -

على تلن العملٌات مجتمعا مع اى فرد من المجموعة )أ( او اى فردٌن من المجموعة )أ(  المفوضٌن اعاله من المجموعة )ب( التولٌع

 مجتمعٌن .

ملٌون جنٌه مصري او ما ٌعادلها بالعمالت األخرى ٌمكن الى عضوٌن فى المجموعة ،  12فٌما ٌتعلك بالمبالػ أكثر من  -

 133221برلم       23133123تارٌخ : 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 425 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  المكشوؾ او العمود االٌجارٌة واى خدمات بنكٌة سلٌم عبد المادر   -  2233

 اخرى مشابهة .

 وذلن من اجل تنفٌذ اى من التحوٌالت / العملٌات السابك ذكرها: 

وض من ملٌون جنٌه مصرى او ماٌعادلها بالعمالت االخرى ٌمكن ألى مف 12فٌما ٌتعلك بالمبالػ الل من او تعادل  -

المفوضٌن اعاله من المجموعة )ب( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعا مع اى فرد من المجموعة )أ( او اى فردٌن من المجموعة )أ( 

 مجتمعٌن .

ملٌون جنٌه مصري او ما ٌعادلها بالعمالت األخرى ٌمكن الى عضوٌن فى المجموعة ،  12فٌما ٌتعلك بالمبالػ أكثر من  -

 133221برلم       23133123تارٌخ : 

سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  المكشوؾ او العمود االٌجارٌة واى خدمات بنكٌة  -  2333

 اخرى مشابهة .

 وذلن من اجل تنفٌذ اى من التحوٌالت / العملٌات السابك ذكرها: 

صرى او ماٌعادلها بالعمالت االخرى ٌمكن ألى مفوض من ملٌون جنٌه م 12فٌما ٌتعلك بالمبالػ الل من او تعادل  -

المفوضٌن اعاله من المجموعة )ب( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعا مع اى فرد من المجموعة )أ( او اى فردٌن من المجموعة )أ( 

 مجتمعٌن .

ٌمكن الى عضوٌن فى المجموعة ، ملٌون جنٌه مصري او ما ٌعادلها بالعمالت األخرى  12فٌما ٌتعلك بالمبالػ أكثر من  -

 133221برلم       23133123تارٌخ : 

سٌمبورترٌدٌنج اي انفرسٌونز اٌجٌبتو اس ال )اسبانٌة(  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المكشوؾ او العمود  -  2331

 االٌجارٌة واى خدمات بنكٌة اخرى مشابهة .

 لسابك ذكرها: وذلن من اجل تنفٌذ اى من التحوٌالت / العملٌات ا

ملٌون جنٌه مصرى او ماٌعادلها بالعمالت االخرى ٌمكن ألى مفوض من  12فٌما ٌتعلك بالمبالػ الل من او تعادل  -

المفوضٌن اعاله من المجموعة )ب( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعا مع اى فرد من المجموعة )أ( او اى فردٌن من المجموعة )أ( 

 مجتمعٌن .

ملٌون جنٌه مصري او ما ٌعادلها بالعمالت األخرى ٌمكن الى عضوٌن فى المجموعة ،  12بالمبالػ أكثر من  فٌما ٌتعلك -

 133221برلم       23133123تارٌخ : 

سٌمبورترٌدٌنج اي انفرسٌونز اٌجٌبتو اس ال )اسبانٌة(  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المكشوؾ او العمود  -  2332

 بنكٌة اخرى مشابهة . االٌجارٌة واى خدمات

 وذلن من اجل تنفٌذ اى من التحوٌالت / العملٌات السابك ذكرها: 

ملٌون جنٌه مصرى او ماٌعادلها بالعمالت االخرى ٌمكن ألى مفوض من  12فٌما ٌتعلك بالمبالػ الل من او تعادل  -

من المجموعة )أ( او اى فردٌن من المجموعة )أ(  المفوضٌن اعاله من المجموعة )ب( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعا مع اى فرد

 مجتمعٌن .

ملٌون جنٌه مصري او ما ٌعادلها بالعمالت األخرى ٌمكن الى عضوٌن فى المجموعة ،  12فٌما ٌتعلك بالمبالػ أكثر من  -

 133221برلم       23133123تارٌخ : 

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المكشوؾ او العمود  سٌمبورترٌدٌنج اي انفرسٌونز اٌجٌبتو اس ال )اسبانٌة(  -  2333

 االٌجارٌة واى خدمات بنكٌة اخرى مشابهة .

 وذلن من اجل تنفٌذ اى من التحوٌالت / العملٌات السابك ذكرها: 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 426 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ملٌون جنٌه مصرى او ماٌعادلها بالعمالت االخرى ٌمكن ألى مفوض من  12فٌما ٌتعلك بالمبالػ الل من او تعادل  -

ضٌن اعاله من المجموعة )ب( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعا مع اى فرد من المجموعة )أ( او اى فردٌن من المجموعة )أ( المفو

 مجتمعٌن .

ملٌون جنٌه مصري او ما ٌعادلها بالعمالت األخرى ٌمكن الى عضوٌن فى المجموعة ،  12فٌما ٌتعلك بالمبالػ أكثر من  -

 133221 برلم      23133123تارٌخ : 

سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المكشوؾ او العمود االٌجارٌة واى خدمات بنكٌة  -  2334

 اخرى مشابهة .

 وذلن من اجل تنفٌذ اى من التحوٌالت / العملٌات السابك ذكرها: 

ادلها بالعمالت االخرى ٌمكن ألى مفوض من ملٌون جنٌه مصرى او ماٌع 12فٌما ٌتعلك بالمبالػ الل من او تعادل  -

المفوضٌن اعاله من المجموعة )ب( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعا مع اى فرد من المجموعة )أ( او اى فردٌن من المجموعة )أ( 

 مجتمعٌن .

وٌن فى المجموعة ، ملٌون جنٌه مصري او ما ٌعادلها بالعمالت األخرى ٌمكن الى عض 12فٌما ٌتعلك بالمبالػ أكثر من  -

 133221برلم       23133123تارٌخ : 

سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المكشوؾ او العمود االٌجارٌة واى خدمات بنكٌة  -  2335

 اخرى مشابهة .

 وذلن من اجل تنفٌذ اى من التحوٌالت / العملٌات السابك ذكرها: 

ملٌون جنٌه مصرى او ماٌعادلها بالعمالت االخرى ٌمكن ألى مفوض من  12ػ الل من او تعادل فٌما ٌتعلك بالمبال -

المفوضٌن اعاله من المجموعة )ب( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعا مع اى فرد من المجموعة )أ( او اى فردٌن من المجموعة )أ( 

 مجتمعٌن .

ري او ما ٌعادلها بالعمالت األخرى ٌمكن الى عضوٌن فى المجموعة ، ملٌون جنٌه مص 12فٌما ٌتعلك بالمبالػ أكثر من  -

 133221برلم       23133123تارٌخ : 

سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المكشوؾ او العمود االٌجارٌة واى خدمات بنكٌة  -  2336

 اخرى مشابهة .

 العملٌات السابك ذكرها: وذلن من اجل تنفٌذ اى من التحوٌالت / 

ملٌون جنٌه مصرى او ماٌعادلها بالعمالت االخرى ٌمكن ألى مفوض من  12فٌما ٌتعلك بالمبالػ الل من او تعادل  -

المفوضٌن اعاله من المجموعة )ب( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعا مع اى فرد من المجموعة )أ( او اى فردٌن من المجموعة )أ( 

 مجتمعٌن .

ملٌون جنٌه مصري او ما ٌعادلها بالعمالت األخرى ٌمكن الى عضوٌن فى المجموعة ،  12فٌما ٌتعلك بالمبالػ أكثر من  -

 133221برلم       23133123تارٌخ : 

باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المكشوؾ او العمود االٌجارٌة واى خدمات بنكٌة  -  2331

 مشابهة . اخرى

 وذلن من اجل تنفٌذ اى من التحوٌالت / العملٌات السابك ذكرها: 

ملٌون جنٌه مصرى او ماٌعادلها بالعمالت االخرى ٌمكن ألى مفوض من  12فٌما ٌتعلك بالمبالػ الل من او تعادل  -

ة )أ( او اى فردٌن من المجموعة )أ( المفوضٌن اعاله من المجموعة )ب( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعا مع اى فرد من المجموع

 مجتمعٌن .



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 421 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ملٌون جنٌه مصري او ما ٌعادلها بالعمالت األخرى ٌمكن الى عضوٌن فى المجموعة ،  12فٌما ٌتعلك بالمبالػ أكثر من  -

 133221برلم       23133123تارٌخ : 

مكشوؾ او العمود االٌجارٌة واى خدمات بنكٌة باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ال -  2332

 اخرى مشابهة .

 وذلن من اجل تنفٌذ اى من التحوٌالت / العملٌات السابك ذكرها: 

ملٌون جنٌه مصرى او ماٌعادلها بالعمالت االخرى ٌمكن ألى مفوض من  12فٌما ٌتعلك بالمبالػ الل من او تعادل  -

ع على تلن العملٌات مجتمعا مع اى فرد من المجموعة )أ( او اى فردٌن من المجموعة )أ( المفوضٌن اعاله من المجموعة )ب( التولٌ

 مجتمعٌن .

ملٌون جنٌه مصري او ما ٌعادلها بالعمالت األخرى ٌمكن الى عضوٌن فى المجموعة ،  12فٌما ٌتعلك بالمبالػ أكثر من  -

 133221برلم       23133123تارٌخ : 

ترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المكشوؾ او العمود االٌجارٌة واى خدمات بنكٌة باولو فرناندو سن -  2333

 اخرى مشابهة .

 وذلن من اجل تنفٌذ اى من التحوٌالت / العملٌات السابك ذكرها: 

مفوض من  ملٌون جنٌه مصرى او ماٌعادلها بالعمالت االخرى ٌمكن ألى 12فٌما ٌتعلك بالمبالػ الل من او تعادل  -

المفوضٌن اعاله من المجموعة )ب( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعا مع اى فرد من المجموعة )أ( او اى فردٌن من المجموعة )أ( 

 مجتمعٌن .

ملٌون جنٌه مصري او ما ٌعادلها بالعمالت األخرى ٌمكن الى عضوٌن فى المجموعة ،  12فٌما ٌتعلك بالمبالػ أكثر من  -

 133221برلم       23133123تارٌخ : 

رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المكشوؾ او العمود االٌجارٌة واى خدمات بنكٌة  -  2313

 اخرى مشابهة .

 وذلن من اجل تنفٌذ اى من التحوٌالت / العملٌات السابك ذكرها: 

جنٌه مصرى او ماٌعادلها بالعمالت االخرى ٌمكن ألى مفوض من ملٌون  12فٌما ٌتعلك بالمبالػ الل من او تعادل  -

المفوضٌن اعاله من المجموعة )ب( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعا مع اى فرد من المجموعة )أ( او اى فردٌن من المجموعة )أ( 

 مجتمعٌن .

ألخرى ٌمكن الى عضوٌن فى المجموعة ، ملٌون جنٌه مصري او ما ٌعادلها بالعمالت ا 12فٌما ٌتعلك بالمبالػ أكثر من  -

 133221برلم       23133123تارٌخ : 

رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المكشوؾ او العمود االٌجارٌة واى خدمات بنكٌة  -  2311

 اخرى مشابهة .

 وذلن من اجل تنفٌذ اى من التحوٌالت / العملٌات السابك ذكرها: 

ملٌون جنٌه مصرى او ماٌعادلها بالعمالت االخرى ٌمكن ألى مفوض من  12فٌما ٌتعلك بالمبالػ الل من او تعادل  -

المفوضٌن اعاله من المجموعة )ب( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعا مع اى فرد من المجموعة )أ( او اى فردٌن من المجموعة )أ( 

 مجتمعٌن .

ملٌون جنٌه مصري او ما ٌعادلها بالعمالت األخرى ٌمكن الى عضوٌن فى المجموعة ،  12من  فٌما ٌتعلك بالمبالػ أكثر -

 133221برلم       23133123تارٌخ : 

رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المكشوؾ او العمود االٌجارٌة واى خدمات بنكٌة  -  2312

 اخرى مشابهة .



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 422 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 نفٌذ اى من التحوٌالت / العملٌات السابك ذكرها: وذلن من اجل ت

ملٌون جنٌه مصرى او ماٌعادلها بالعمالت االخرى ٌمكن ألى مفوض من  12فٌما ٌتعلك بالمبالػ الل من او تعادل  -

مجموعة )أ( المفوضٌن اعاله من المجموعة )ب( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعا مع اى فرد من المجموعة )أ( او اى فردٌن من ال

 مجتمعٌن .

ملٌون جنٌه مصري او ما ٌعادلها بالعمالت األخرى ٌمكن الى عضوٌن فى المجموعة ،  12فٌما ٌتعلك بالمبالػ أكثر من  -

 133221برلم       23133123تارٌخ : 

 ت مجتمعٌن سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  )أ( التولٌع على تلن العملٌا -  2313

وذلن مع مراعاة ان جمٌع السلطات والصالحٌات المشار الٌها اعاله ٌتم العمل بها على جمٌع التطبٌمات البنكٌة االلكترونٌة  

 والمعامالت البنكٌة عن طرٌك شبكة االنترنت .

برلم       23133123خ : على أن تبمى كافة الصالحٌات األخرى المإشر بها فً السجل التجاري كما هً دون تؽٌٌر . ، تارٌ

133221 

 سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  )أ( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعٌن  -  2314

وذلن مع مراعاة ان جمٌع السلطات والصالحٌات المشار الٌها اعاله ٌتم العمل بها على جمٌع التطبٌمات البنكٌة االلكترونٌة  

 الت البنكٌة عن طرٌك شبكة االنترنت .والمعام

برلم       23133123على أن تبمى كافة الصالحٌات األخرى المإشر بها فً السجل التجاري كما هً دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : 

133221 

 سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  )أ( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعٌن  -  2315

وذلن مع مراعاة ان جمٌع السلطات والصالحٌات المشار الٌها اعاله ٌتم العمل بها على جمٌع التطبٌمات البنكٌة االلكترونٌة  

 والمعامالت البنكٌة عن طرٌك شبكة االنترنت .

برلم       23133123على أن تبمى كافة الصالحٌات األخرى المإشر بها فً السجل التجاري كما هً دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : 

133221 

سٌمبورترٌدٌنج اي انفرسٌونز اٌجٌبتو اس ال )اسبانٌة(  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )أ( التولٌع على تلن  -  2316

 العملٌات مجتمعٌن 

رونٌة وذلن مع مراعاة ان جمٌع السلطات والصالحٌات المشار الٌها اعاله ٌتم العمل بها على جمٌع التطبٌمات البنكٌة االلكت 

 والمعامالت البنكٌة عن طرٌك شبكة االنترنت .

برلم       23133123على أن تبمى كافة الصالحٌات األخرى المإشر بها فً السجل التجاري كما هً دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : 

133221 

أ( التولٌع على تلن سٌمبورترٌدٌنج اي انفرسٌونز اٌجٌبتو اس ال )اسبانٌة(  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) -  2311

 العملٌات مجتمعٌن 

وذلن مع مراعاة ان جمٌع السلطات والصالحٌات المشار الٌها اعاله ٌتم العمل بها على جمٌع التطبٌمات البنكٌة االلكترونٌة  

 والمعامالت البنكٌة عن طرٌك شبكة االنترنت .

برلم       23133123كما هً دون تؽٌٌر . ، تارٌخ :  على أن تبمى كافة الصالحٌات األخرى المإشر بها فً السجل التجاري

133221 

سٌمبورترٌدٌنج اي انفرسٌونز اٌجٌبتو اس ال )اسبانٌة(  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )أ( التولٌع على تلن  -  2312

 العملٌات مجتمعٌن 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 423 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ها على جمٌع التطبٌمات البنكٌة االلكترونٌة وذلن مع مراعاة ان جمٌع السلطات والصالحٌات المشار الٌها اعاله ٌتم العمل ب 

 والمعامالت البنكٌة عن طرٌك شبكة االنترنت .

برلم       23133123على أن تبمى كافة الصالحٌات األخرى المإشر بها فً السجل التجاري كما هً دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : 

133221 

 مجلس ادارة  )أ( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعٌن سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  شركة مساهمة  عضو  -  2313

وذلن مع مراعاة ان جمٌع السلطات والصالحٌات المشار الٌها اعاله ٌتم العمل بها على جمٌع التطبٌمات البنكٌة االلكترونٌة  

 والمعامالت البنكٌة عن طرٌك شبكة االنترنت .

برلم       23133123السجل التجاري كما هً دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : على أن تبمى كافة الصالحٌات األخرى المإشر بها فً 

133221 

 سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )أ( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعٌن  -  2323

ع التطبٌمات البنكٌة االلكترونٌة وذلن مع مراعاة ان جمٌع السلطات والصالحٌات المشار الٌها اعاله ٌتم العمل بها على جمٌ 

 والمعامالت البنكٌة عن طرٌك شبكة االنترنت .

برلم       23133123على أن تبمى كافة الصالحٌات األخرى المإشر بها فً السجل التجاري كما هً دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : 

133221 

 )أ( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعٌن   سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة -  2321

وذلن مع مراعاة ان جمٌع السلطات والصالحٌات المشار الٌها اعاله ٌتم العمل بها على جمٌع التطبٌمات البنكٌة االلكترونٌة  

 والمعامالت البنكٌة عن طرٌك شبكة االنترنت .

برلم       23133123اري كما هً دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : على أن تبمى كافة الصالحٌات األخرى المإشر بها فً السجل التج

133221 

 باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )أ( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعٌن  -  2322

مات البنكٌة االلكترونٌة وذلن مع مراعاة ان جمٌع السلطات والصالحٌات المشار الٌها اعاله ٌتم العمل بها على جمٌع التطبٌ 

 والمعامالت البنكٌة عن طرٌك شبكة االنترنت .

برلم       23133123على أن تبمى كافة الصالحٌات األخرى المإشر بها فً السجل التجاري كما هً دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : 

133221 

 التولٌع على تلن العملٌات مجتمعٌن باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )أ(  -  2323

وذلن مع مراعاة ان جمٌع السلطات والصالحٌات المشار الٌها اعاله ٌتم العمل بها على جمٌع التطبٌمات البنكٌة االلكترونٌة  

 والمعامالت البنكٌة عن طرٌك شبكة االنترنت .

برلم       23133123ا هً دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : على أن تبمى كافة الصالحٌات األخرى المإشر بها فً السجل التجاري كم

133221 

 باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )أ( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعٌن  -  2324

بنكٌة االلكترونٌة وذلن مع مراعاة ان جمٌع السلطات والصالحٌات المشار الٌها اعاله ٌتم العمل بها على جمٌع التطبٌمات ال 

 والمعامالت البنكٌة عن طرٌك شبكة االنترنت .

برلم       23133123على أن تبمى كافة الصالحٌات األخرى المإشر بها فً السجل التجاري كما هً دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : 

133221 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 433 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٌع على تلن العملٌات مجتمعٌن رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  )أ( التول -  2325

وذلن مع مراعاة ان جمٌع السلطات والصالحٌات المشار الٌها اعاله ٌتم العمل بها على جمٌع التطبٌمات البنكٌة االلكترونٌة  

 والمعامالت البنكٌة عن طرٌك شبكة االنترنت .

برلم       23133123دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : على أن تبمى كافة الصالحٌات األخرى المإشر بها فً السجل التجاري كما هً 

133221 

 رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  )أ( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعٌن  -  2326

ة االلكترونٌة وذلن مع مراعاة ان جمٌع السلطات والصالحٌات المشار الٌها اعاله ٌتم العمل بها على جمٌع التطبٌمات البنكٌ 

 والمعامالت البنكٌة عن طرٌك شبكة االنترنت .

برلم       23133123على أن تبمى كافة الصالحٌات األخرى المإشر بها فً السجل التجاري كما هً دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : 

133221 

 لى تلن العملٌات مجتمعٌن رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  )أ( التولٌع ع -  2321

وذلن مع مراعاة ان جمٌع السلطات والصالحٌات المشار الٌها اعاله ٌتم العمل بها على جمٌع التطبٌمات البنكٌة االلكترونٌة  

 والمعامالت البنكٌة عن طرٌك شبكة االنترنت .

برلم       23133123تؽٌٌر . ، تارٌخ : على أن تبمى كافة الصالحٌات األخرى المإشر بها فً السجل التجاري كما هً دون 

133221 

برلم       23133123سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  2322

133221 

برلم       23133123سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  2323

133221 

برلم       23133123سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  2333

133221 

سٌمبورترٌدٌنج اي انفرسٌونز اٌجٌبتو اس ال )اسبانٌة(  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  2331

 133221م   برل    23133123

سٌمبورترٌدٌنج اي انفرسٌونز اٌجٌبتو اس ال )اسبانٌة(  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  2332

 133221برلم       23133123

:  سٌمبورترٌدٌنج اي انفرسٌونز اٌجٌبتو اس ال )اسبانٌة(  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ -  2333

 133221برلم       23133123

برلم       23133123سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  2334

133221 

برلم       23133123سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  2335

133221 

برلم       23133123سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  2336

133221 

برلم       23133123باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  2331

133221 
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برلم       23133123را دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ : باولو فرناندو سنت -  2332

133221 

برلم       23133123باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  2333

133221 

برلم       23133123ة  رئٌس مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ : رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهم -  2343

133221 

برلم       23133123رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  2341

133221 

برلم       23133123مثلها عضو ، تارٌخ : رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وٌ -  2342

133221 

 13114برلم       23133133احمد دمحم مجدى مصطفى دمحم مكاوى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع   ، تارٌخ :  -  2343

ط وتمثٌل الشركة دمحم اسامه دمحم جالل دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك اإلدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن فم -  2344

أمام كافة الجهات الحكومٌة المختصة والمطاع العام والخاص والتعامل مع مؤمورٌة الضرائب والسجل التجارى والتعامل مع البنون 

سواء أصدار خطابات ضمان أو فتح حسابات أو السحب أو االٌداع أو فتح االعتمادات المستندٌة والتولٌع على عمود الرهن وعمود 

ت األئتمانٌة والتعامل مع مصلحة الجمارن مجتمعٌن أو منفردٌن والشركاء المتضامنٌن مسئولٌن عن سداد المروض التسهٌال

 11132برلم       23133133والتسهٌالت األئتمانٌة عن الشركة سواء تمت لبل هذا العمد او بعده ، تارٌخ : 

ٌن  حك اإلدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن فمط وتمثٌل الشركة دمحم اسامه دمحم جالل دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شر -  2345

أمام كافة الجهات الحكومٌة المختصة والمطاع العام والخاص والتعامل مع مؤمورٌة الضرائب والسجل التجارى والتعامل مع البنون 

مستندٌة والتولٌع على عمود الرهن وعمود سواء أصدار خطابات ضمان أو فتح حسابات أو السحب أو االٌداع أو فتح االعتمادات ال

التسهٌالت األئتمانٌة والتعامل مع مصلحة الجمارن مجتمعٌن أو منفردٌن والشركاء المتضامنٌن مسئولٌن عن سداد المروض 

 11132برلم       23133133والتسهٌالت األئتمانٌة عن الشركة سواء تمت لبل هذا العمد او بعده ، تارٌخ : 

م بدٌر دمحم النحاس  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حك اإلدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن فمط وتمثٌل الشركة هشا -  2346

أمام كافة الجهات الحكومٌة المختصة والمطاع العام والخاص والتعامل مع مؤمورٌة الضرائب والسجل التجارى والتعامل مع البنون 

أو السحب أو االٌداع أو فتح االعتمادات المستندٌة والتولٌع على عمود الرهن وعمود سواء أصدار خطابات ضمان أو فتح حسابات 

التسهٌالت األئتمانٌة والتعامل مع مصلحة الجمارن مجتمعٌن أو منفردٌن والشركاء المتضامنٌن مسئولٌن عن سداد المروض 

 11132برلم       23133133خ : والتسهٌالت األئتمانٌة عن الشركة سواء تمت لبل هذا العمد او بعده ، تارٌ

هشام بدٌر دمحم النحاس  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حك اإلدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن فمط وتمثٌل الشركة  -  2341

ون أمام كافة الجهات الحكومٌة المختصة والمطاع العام والخاص والتعامل مع مؤمورٌة الضرائب والسجل التجارى والتعامل مع البن

سواء أصدار خطابات ضمان أو فتح حسابات أو السحب أو االٌداع أو فتح االعتمادات المستندٌة والتولٌع على عمود الرهن وعمود 

التسهٌالت األئتمانٌة والتعامل مع مصلحة الجمارن مجتمعٌن أو منفردٌن والشركاء المتضامنٌن مسئولٌن عن سداد المروض 

 11132برلم       23133133كة سواء تمت لبل هذا العمد او بعده ، تارٌخ : والتسهٌالت األئتمانٌة عن الشر

اسامه دمحم جالل دمحم محمود السعداوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك اإلدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن فمط  -  2342

تعامل مع مؤمورٌة الضرائب والسجل التجارى وتمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة المختصة والمطاع العام والخاص وال

والتعامل مع البنون سواء أصدار خطابات ضمان أو فتح حسابات أو السحب أو االٌداع أو فتح االعتمادات المستندٌة والتولٌع على 

نٌن مسئولٌن عن عمود الرهن وعمود التسهٌالت األئتمانٌة والتعامل مع مصلحة الجمارن مجتمعٌن أو منفردٌن والشركاء المتضام

 11132برلم       23133133سداد المروض والتسهٌالت األئتمانٌة عن الشركة سواء تمت لبل هذا العمد او بعده ، تارٌخ : 

اسامه دمحم جالل دمحم محمود السعداوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك اإلدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن فمط  -  2343

ام كافة الجهات الحكومٌة المختصة والمطاع العام والخاص والتعامل مع مؤمورٌة الضرائب والسجل التجارى وتمثٌل الشركة أم

والتعامل مع البنون سواء أصدار خطابات ضمان أو فتح حسابات أو السحب أو االٌداع أو فتح االعتمادات المستندٌة والتولٌع على 
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امل مع مصلحة الجمارن مجتمعٌن أو منفردٌن والشركاء المتضامنٌن مسئولٌن عن عمود الرهن وعمود التسهٌالت األئتمانٌة والتع

 11132برلم       23133133سداد المروض والتسهٌالت األئتمانٌة عن الشركة سواء تمت لبل هذا العمد او بعده ، تارٌخ : 

تولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن فمط وتمثٌل حاتم حسن دمحم دمحم على نصار  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حك اإلدارة وال -  2353

الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة المختصة والمطاع العام والخاص والتعامل مع مؤمورٌة الضرائب والسجل التجارى والتعامل مع 

لى عمود الرهن البنون سواء أصدار خطابات ضمان أو فتح حسابات أو السحب أو االٌداع أو فتح االعتمادات المستندٌة والتولٌع ع

وعمود التسهٌالت األئتمانٌة والتعامل مع مصلحة الجمارن مجتمعٌن أو منفردٌن والشركاء المتضامنٌن مسئولٌن عن سداد المروض 

 11132برلم       23133133والتسهٌالت األئتمانٌة عن الشركة سواء تمت لبل هذا العمد او بعده ، تارٌخ : 

ى نصار  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حك اإلدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن فمط وتمثٌل حاتم حسن دمحم دمحم عل -  2351

الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة المختصة والمطاع العام والخاص والتعامل مع مؤمورٌة الضرائب والسجل التجارى والتعامل مع 

االٌداع أو فتح االعتمادات المستندٌة والتولٌع على عمود الرهن البنون سواء أصدار خطابات ضمان أو فتح حسابات أو السحب أو 

وعمود التسهٌالت األئتمانٌة والتعامل مع مصلحة الجمارن مجتمعٌن أو منفردٌن والشركاء المتضامنٌن مسئولٌن عن سداد المروض 

 11132برلم       23133133والتسهٌالت األئتمانٌة عن الشركة سواء تمت لبل هذا العمد او بعده ، تارٌخ : 

دمحم اسامه دمحم جالل دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تحول صفتة من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2352

 11132برلم       23133133

رٌخ : دمحم اسامه دمحم جالل دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تحول صفتة من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تا -  2353

 11132برلم       23133133

هشام بدٌر دمحم النحاس  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تحول صفتة من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2354

 11132برلم       23133133

تارٌخ : هشام بدٌر دمحم النحاس  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تحول صفتة من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ،  -  2355

 11132برلم       23133133

اسامه دمحم جالل دمحم محمود السعداوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تحول صفتة من شرٌن متضامن الى شرٌن  -  2356

 11132برلم       23133133موصى ، تارٌخ : 

تة من شرٌن متضامن الى شرٌن اسامه دمحم جالل دمحم محمود السعداوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تحول صف -  2351

 11132برلم       23133133موصى ، تارٌخ : 

حاتم حسن دمحم دمحم على نصار  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تحول صفتة من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ،  -  2352

 11132برلم       23133133تارٌخ : 

موصى  تحول صفتة من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ،  حاتم حسن دمحم دمحم على نصار  توصٌة بسٌطة  شرٌن -  2353

 11132برلم       23133133تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل +دخول شرٌن  2دمحم اسامه دمحم جالل دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج عدد  -  2363

 11132برلم       23133133موصى ، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل +دخول شرٌن  2جالل دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج عدد  دمحم اسامه دمحم -  2361

 11132برلم       23133133موصى ، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل +دخول شرٌن  2هشام بدٌر دمحم النحاس  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج عدد  -  2362

 11132برلم       23133133موصى ، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل +دخول شرٌن  2هشام بدٌر دمحم النحاس  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج عدد  -  2363

 11132برلم       23133133موصى ، تارٌخ : 
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مذكور بعمد التعدٌل  شرٌن موصى 2اسامه دمحم جالل دمحم محمود السعداوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج عدد  -  2364

 11132برلم       23133133+دخول شرٌن موصى ، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  2اسامه دمحم جالل دمحم محمود السعداوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج عدد  -  2365

 11132برلم       23133133+دخول شرٌن موصى ، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل +دخول  2 على نصار  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج عدد حاتم حسن دمحم دمحم -  2366

 11132برلم       23133133شرٌن موصى ، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل +دخول  2حاتم حسن دمحم دمحم على نصار  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج عدد  -  2361

 11132برلم       23133133شرٌن موصى ، تارٌخ : 

دمحم اسامه دمحم جالل دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تحول صفتة من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2362

 11132برلم       23133133

وصى ، تارٌخ : دمحم اسامه دمحم جالل دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تحول صفتة من شرٌن متضامن الى شرٌن م -  2363

 11132برلم       23133133

هشام بدٌر دمحم النحاس  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تحول صفتة من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2313

 11132برلم       23133133

موصى ، تارٌخ :  هشام بدٌر دمحم النحاس  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تحول صفتة من شرٌن متضامن الى شرٌن -  2311

 11132برلم       23133133

اسامه دمحم جالل دمحم محمود السعداوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تحول صفتة من شرٌن متضامن الى شرٌن  -  2312

 11132برلم       23133133موصى ، تارٌخ : 

تحول صفتة من شرٌن متضامن الى شرٌن  اسامه دمحم جالل دمحم محمود السعداوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  -  2313

 11132برلم       23133133موصى ، تارٌخ : 

حاتم حسن دمحم دمحم على نصار  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تحول صفتة من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ،  -  2314

 11132برلم       23133133تارٌخ : 

طة  شرٌن موصى  تحول صفتة من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، حاتم حسن دمحم دمحم على نصار  توصٌة بسٌ -  2315

 11132برلم       23133133تارٌخ : 

شرٌؾ دمحم لطب إبراهٌم الفٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تفوٌض السٌد رئٌس مجلس االدارة   -  2316

ول الثابتة والسٌارات والعمارات والحضور امام الشهر فى حك االلتراض والرهن بالبنون وكذلن حك بٌع وشراء ورهن االص

 3112برلم       23133131العمارى للتولٌع على عمود البٌع . ، تارٌخ : 

امٌن فتحى امٌن محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كمنفذ بٌع لمنتجات الشركة الكائن فى العمار لإلإة السالم ش جمٌله  -  2311

لسم  -الدولى  45عزبة المنشٌة البحرٌة امتداد ش  6لشركة الكائن فى العمار رلم  -االسكندرٌة -لمنتزة لسم ا -السٌوؾ  -بوحرٌد 

 44211برلم       23133131المنتزة ثان االسكندرٌة ، تارٌخ : 

ئول عن اعمال وجٌه ٌوسؾ عبد العال دمحم  شركة مساهمة  مدٌر  مسئول بالشركة ومنحة كافة الصالحٌات االدارٌة والمس -  2312

الجودة وكافة العاللات الخارجٌة ومع الجهات الحكومٌة والصحٌة والرلابٌة وؼٌرها .) على الشركة مراعاة العرض على الجمعٌة 

 12652برلم       23133131العامة العادٌة وؼٌر عادٌة كال فٌما ٌخصة ( ، تارٌخ : 

 ٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن عبد المجٌد دمحم دمحم حجازى  شركة مساهمة  رئ -  2313

 الشركة المصـرٌة المابضة للبتروكٌــــماوٌات  

 حك االلتراض والتولٌع نٌابة عن الشركة على عمود التسهٌالت االئتمانٌة.   -اوال: 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 434 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 حك الرهن والتولٌع نٌابة عن الشركة على عمود الرهن بكافة أنواعها.  -ثانٌا: 

 س مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فً توكٌل نفسه او الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر.حك السٌد / رئٌ -ثالثا: 

بماء جمٌع الصالحٌات الواردة بالسجل التجاري للسٌد / رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب كما هً. ، تارٌخ :  -رابعا: 

 6613برلم       23133131

اللواء / حمدى محمود مصطفى حمزة حك التولٌع عن الشركة امام الهٌئة  شركة مساهمة  تحمٌل  منح  4134تاشٌر رلم  -  2323

وشهادات السٌارات واستمارات حصر تامٌن صحى . والتولٌع امام  6-2-1المومٌة للتامٌنات االجتماعٌة والتولٌع على استمارات 

للتامٌنات االجتماعٌة ومكتب العمل ، تارٌخ : ومنحة حك التولٌع على الخطابات والمراسالت الخاصة بالهٌئة المومٌة  -مكتب العمل 

 14154برلم       23133131

شركة مساهمة  تحمٌل  منح اللواء / حمدى محمود مصطفى حمزة حك التولٌع عن الشركة امام الهٌئة   4134تاشٌر رلم  -  2321

ستمارات حصر تامٌن صحى . والتولٌع امام وشهادات السٌارات وا 6-2-1المومٌة للتامٌنات االجتماعٌة والتولٌع على استمارات 

ومنحة حك التولٌع على الخطابات والمراسالت الخاصة بالهٌئة المومٌة للتامٌنات االجتماعٌة ومكتب العمل ، تارٌخ :  -مكتب العمل 

 14154برلم       23133131

تجدٌد عضوٌه مجلس االداره( ، تارٌخ : دمحم مجدى صادق زؼو  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  )تم  -  2322

 1163برلم       23133131

دمحم مجدى صادق زؼو  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  مد صالحٌاته فى تفوٌض الؽٌر امام البنون  -  2323

مجدى صادق زؼوو و مد صالحٌات كال من السٌد / رامى دمحم 33333وكافة الجهات واضافتها على السجل التجارى للشركة 

حك التولٌع عن الشركة منفردا امام كافة الجهات واضافتها على السجل التجارى  -1السٌدة/ مروى دمحم مجدى صادق زؼو لتشمل : 

شٌكات  -حك التولٌع عن الشركة منفردا امام البنون فٌما ٌخص اصدار شٌكات من دفتر الشٌكات الخاص بالشركة  -2للشركة 

    23133131صحه التولٌع ... وما الى ذلن ومجتمعٌن فٌما ٌخص االلتراض ، تارٌخ :  -التحوٌالت  -ضمان  خطابات -مصرفٌه 

 1163برلم   

دمحم مجدى صادق زؼو  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  والتسهٌالت االئتمانٌة واضافتها على السجل  -  2324

 1163برلم       23133131التجارى للشركة . ، تارٌخ : 

ٌوسؾ احمد عبد الجواد ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالن عن بنن ناصر االجتماعى  بدالن من السٌد  -  2325

 6613برلم       23133131عضو مجلس ادارة ممثال عن بنن االستثمار ، تارٌخ : -/شرٌؾ دمحم احمد حسانٌن

حمٌل  منح اللواء / حمدى محمود مصطفى حمزة حك التولٌع عن الشركة امام الهٌئة شركة مساهمة  ت  4135تاشٌر رلم  -  2326

وشهادات السٌارات واستمارات حصر تامٌن صحى . والتولٌع امام  6-2-1المومٌة للتامٌنات االجتماعٌة والتولٌع على استمارات 

المومٌة للتامٌنات االجتماعٌة ومكتب العمل ، تارٌخ :  ومنحة حك التولٌع على الخطابات والمراسالت الخاصة بالهٌئة -مكتب العمل 

 5321برلم       23133131

 شٌرٌن حنفى ابراهٌم دمحم -  2321

عبد العال  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الموافمه على تحدٌد وتوزٌع االختصاصات بٌن اعضاء مجلس االدارة على النحو  

 سٌدة /شٌرٌن حنفى ابراهٌم دمحمالتالى : ٌكون حك االدارة والتولٌع لل

رئٌس مجلس ادارة منفردا ولها اٌضا ح تمثٌل الشركة والتولٌع على عمود الشراء والبٌع باسم الشركة والؼرضها وكذلن -عبد العال 

مود التولٌع امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وكذلن التولٌع على ع

برلم       23133131التسهٌالت االئتمانٌة واى نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع وفتح وؼلك الحسابات ، تارٌخ : 

13245 

 شٌرٌن حنفى ابراهٌم دمحم -  2322



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 435 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ع كافة البنون عبد العال  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والتولٌع على الشٌكات واالفراج عن راس مال الشركة والتعامل م 

    23133131ولها حك توكٌل الؽٌر فى كل اوبعض ماذكر .) ٌلزم  الحصول على موافمة الجمعٌة العامة لالختصاص ( ، تارٌخ : 

 13245برلم   

تنج االسكندرٌة الرٌاضى ) سبور -احمد عبد الفتاح عبد عبد الباعث عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كافٌترٌا بنادى  -  2323

 6325برلم       23133131االسكندرٌة ، تارٌخ :  -( 

 -االسكندرٌة الرٌاضى ) سبورتنج (  -مصطفى رمضان دمحم حسن كرم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كافٌترٌا بنادى  -  2333

 6325برلم       23133131االسكندرٌة ، تارٌخ : 

الساحل الشمالً ، تارٌخ :  -توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مشروع مراسى احمد عبد الفتاح عبد عبد الباعث عبد الفتاح   -  2331

 6325برلم       23133131

    23133131الساحل الشمالً ، تارٌخ :  -مصطفى رمضان دمحم حسن كرم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مشروع مراسى  -  2332

 6325برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ـــــــــــــ  ـــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       23133132، تارٌخ :  3551  2312-2-21دٌفرنت للوازم الدٌكور لصاحبها/ خالد على السٌد على  تجدٌد اول  -  1

5364 

، تارٌخ :  3554  2313-4-13منشؤة نظم االلومنٌوم الحدٌثة )الوسٌس( لصاحبها / باسم فتوح محمود ابو العزم  تجدٌد ثانى  -  2

 2262برلم       23133132

    23133133خ : ، تارٌ 3565  2312-12-2المتحدة للخدمات البترولٌة لصاحبها / مصطفى سالم محمود لاسم  تجدٌد اول  -  3

 6113برلم   

، تارٌخ :  3214  2313-1-13منشاة الحسن للصناعات الؽذائٌة لصاحبها /حسن عبد هللا حسن بسٌونى  تجدٌد اول  -  4

 6624برلم       23133114

خ : ، تارٌ 3223  2312-1-4لصاحبها / على عبد المجٌد على حسنٌن  تجدٌد ثالث  Compusiteمنشؤة كمبٌوساٌت  -  5

 1635برلم       23133111



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 436 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 2311برلم       23133112، تارٌخ :  3313  2313-6-21منشؤة فكرى بركات فكرى  تجدٌد اول  -  6

 2311برلم       23133112، تارٌخ :  3323  2312-6-21منشؤة فكرى بركات فكرى  تجدٌد ثانى  -  1

 6645برلم       23133125، تارٌخ :  4346  2313-6-24طٌبة ) لصاحبها : احمد عبد المولى (  تجدٌد اول  -  2

، تارٌخ :  4346  2313-6-24طٌبة للتورٌدات الصناعٌة لصاحبها / احمد عبد المولى احمد حسانٌن  تجدٌد اول  -  3

 6645برلم       23133125

    23133123، تارٌخ :  4341  2312-5-1التوب للمخبوزات والفطائر لصاحبها / احمد دمحم السٌد ابراهٌم  تجدٌد اول  -  13

 5155برلم   

    23133123، تارٌخ :  4342  2312-5-1التوب للمخبوزات والفطائر لصاحبها / احمد دمحم السٌد ابراهٌم  تجدٌد اول  -  11

 5155برلم   

، تارٌخ :  4313  2313-1-4تجدٌد ثالث منشؤة العالمٌه للؽزل والنسٌج ) الملفاط تكس ( لصاحبها / اسامه دمحم علً الملفاط  -  12

 1333برلم       23133133

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 111323برلم       23133131، تارٌخ :  3536  2316-13-1الشركه العصرٌة لالستثمار العماري ش.م.م  تجدٌد سادس -  1

 111323برلم       23133131، تارٌخ :  3536  2316-13-1طنٌه لالستثمار العماري ش.م.م  تجدٌد سادسالشركه الو -  2

 1135برلم       23133132، تارٌخ :  3542  2311-1-12نٌوبورن انترناشٌونال ش.ذ.م.م  تجدٌد ثانى  -  3

، تارٌخ :  3541تجدٌد ثان  22/2/2313 وشرٌكه  امرٌكا ترانس الشرق االوسط للنمل المالحى ماجد دمحم نور الدٌن دمحم -  4

 22463برلم       23133132

، تارٌخ :  3542  2315-2-22امرٌكا ترانس الشرق االوسط للنمل المالحى ماجد دمحم نور الدٌن دمحم وشرٌكه  تجدٌد ثالث  -  5

 22463برلم       23133132

برلم       23133132، تارٌخ :  3532  2313-6-16رة خاصة  تجدٌد ثالث فرع شركة افرٌمٌا للصوامع والتخزٌن منطمة ح -  6

11331 

 2354برلم       23133132، تارٌخ :  3546  2313-5-13دٌلوكس للصناعات الكٌماوٌة  تجدٌد رابع  -  1

  2313-1-1جدٌد خامس الفتح للمناطك الحرة للصناعة شركة مساهمة مصرٌة بنظام المناطك الحرة العامة باالسكندرٌة  ت -  2

 136442برلم       23133133، تارٌخ :  3521

 136442برلم       23133133، تارٌخ :  3521  2313-1-1الفتح للمناطك الحرة للصناعة والتجارة  تجدٌد خامس  -  3

برلم       23133133، تارٌخ :  3525  2313-1-13العربٌة للمطاعم و المنشؤت السٌاحٌه شامً ش.م.م  تجدٌد ثالث  -  13

11562 

 5525برلم       23133133، تارٌخ :  3511  2312-1-26نماء لالنشاءات ش.م.م  تجدٌد اول  -  11

 5221برلم       23133134، تارٌخ :  3534  2312-6-1المتحدة للتجزئة ش.م.م  تجدٌد اول  -  12



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 431 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       23133134، تارٌخ :  3531  2316-2-31ع رشٌد للطوب الطفلى ) فتحى صالح وشركاه (  تجدٌد راب -  13

54362 

برلم       23133134، تارٌخ :  3531  2316-2-31رشٌد للطوب الطفلى ) فتحى صالح وشرٌكته (  تجدٌد رابع  -  14

54362 

    23133134، تارٌخ :  3531  2316-2-31رشٌد للطوب الطفلى ) دمحم طارق  صالح عبده وشرٌكه (  تجدٌد رابع  -  15

 54362برلم   

 5221برلم       23133134، تارٌخ :  3523  2312-6-1المتحدة للتجزئة ش.م.م  تجدٌد اول  -  16

 5221برلم       23133134، تارٌخ :  3533  2312-6-1المتحدة للتجزئة ش.م.م  تجدٌد اول  -  11

، تارٌخ :  3635  2313-6-15ا ( توصٌه بسٌطه  تجدٌد رابعٌافا مان السٌاحٌه ) منال دمحم احمد المرٌنً وشركاه -  12

 151343برلم       23133134

، تارٌخ :  3635  2313-6-15ٌافا مان السٌاحٌه ) منال دمحم احمد المرٌنً وشركاها ( شركه تضامن  تجدٌد رابع -  13

 151343برلم       23133134

، تارٌخ :  3635  2313-6-15ٌنى وشركاه ( شركة توصٌة بسٌطه  تجدٌد رابعٌافا مان السٌاحٌة )سامى دمحم احمد المر -  23

 151343برلم       23133134

، تارٌخ :  3635  2313-6-15ٌافا مان السٌاحٌه ) منال دمحم احمد المرٌنً وشركاها ( توصٌه بسٌطه  تجدٌد رابع -  21

 151343برلم       23133134

، تارٌخ :  3635  2313-6-15ل دمحم احمد المرٌنً وشركاها ( شركه تضامن  تجدٌد رابعٌافا مان السٌاحٌه ) منا -  22

 151343برلم       23133134

، تارٌخ :  3635  2313-6-15ٌافا مان السٌاحٌة )سامى دمحم احمد المرٌنى وشركاه ( شركة توصٌة بسٌطه  تجدٌد رابع -  23

 151343برلم       23133134

، تارٌخ :  3635  2313-6-15السٌاحٌه ) منال دمحم احمد المرٌنً وشركاها ( توصٌه بسٌطه  تجدٌد رابعٌافا مان  -  24

 151343برلم       23133134

، تارٌخ :  3635  2313-6-15ٌافا مان السٌاحٌه ) منال دمحم احمد المرٌنً وشركاها ( شركه تضامن  تجدٌد رابع -  25

 151343برلم       23133134

، تارٌخ :  3635  2313-6-15ٌافا مان السٌاحٌة )سامى دمحم احمد المرٌنى وشركاه ( شركة توصٌة بسٌطه  تجدٌد رابع -  26

 151343برلم       23133134

 5221برلم       23133134، تارٌخ :  3531  2312-6-1المتحدة للتجزئة ش.م.م  تجدٌد اول  -  21

 5221برلم       23133134، تارٌخ :  3532  2312-6-1اول المتحدة للتجزئة ش.م.م  تجدٌد  -  22

برلم       23133131، تارٌخ :  3633  2313-2-3الرٌاض لالستثمار العمارى وتمسٌم االراضى ش.م.م  تجدٌد ثالث  -  23

13241 

 1321برلم       23133131، تارٌخ :  3632  2312-1-12الرٌاض الجدٌده للصرافه  تجدٌد ثالث  -  33

، تارٌخ :  3631  2313-6-1ش.م.م  تجدٌد اول  S C I PLASTأس سى أى بالست للصناعة والتعبئة والتؽلٌؾ  -  31

 6521برلم       23133133



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 432 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       23133113، تارٌخ :  3143  2313-1-2المصرٌة النتاج االٌثٌلٌن ومشتماته )اٌثٌدكو( ش.م.م  تجدٌد اول  -  32

6613 

 DEEPWATER DRILLING NORTH AFRICA LLC - FREEمنطمة حرة  -درٌلٌنج نورث افرٌكا ال ال سى  دٌبووتر -  33

 5413برلم       23133113، تارٌخ :  3113  2311-12-4ش.ذ.م.م  تجدٌد اول 

 2553برلم       23133113، تارٌخ :  3116  2313-13-21الصؽٌر للتجمٌل ) ش.م.م(  تجدٌد اول  -  34

 2553برلم       23133113، تارٌخ :  3111  -2313-13-21ٌر للتجمٌل ) ش.م.م(  تجدٌد ثانى الصؽ -  35

 1161برلم       23133111، تارٌخ :  3123  2311-11-13كرٌدى اجرٌكول مصر ش.م.م  تجدٌد اول  -  36

 1161برلم       23133111، تارٌخ :  3112  2311-2-15كرٌدي اجرٌكول مصر  تجدٌد اول  -  31

 1161برلم       23133111، تارٌخ :  3113  2316-2-14كرٌدي اجرٌكول مصر  تجدٌد ثانى  -  32

 1161برلم       23133111، تارٌخ :  3166  2311-2-15كرٌدي اجرٌكول مصر  تجدٌد اول  -  33

 1161 برلم      23133111، تارٌخ :  3161  2316-2-14كرٌدي اجرٌكول مصر  تجدٌد ثانى  -  43

برلم       23133111، تارٌخ :  3152  2312-2-13اوراسكوم لالستثمارات الدولٌة ش.م.م منطمة حرة عامة  تجدٌد ثان  -  41

2356 

 6625برلم       23133111، تارٌخ :  3153  2313-1-14هٌتمان للتجاره ش.ذ.م.م  تجدٌد اول  -  42

برلم       23133111، تارٌخ :  3161  2313-3-12ش.م.م  تجدٌد اول مركز المستمبل للخصوبة والحمن المجهرى  -  43

6416 

 1161برلم       23133111، تارٌخ :  3114  2311-2-15كرٌدي اجرٌكول مصر  تجدٌد اول  -  44

 1161برلم       23133111، تارٌخ :  3115  2313-2-14كرٌدي اجرٌكول مصر  تجدٌدثانى  -  45

 1161برلم       23133111، تارٌخ :  3112  2313-2-15مصر  تجدٌد اول  كرٌدي اجرٌكول -  46

 1161برلم       23133111، تارٌخ :  3113  2316-2-14كرٌدي اجرٌكول مصر  تجدٌد ثانى  -  41

 1161برلم       23133111، تارٌخ :  3122  2311-11-13كرٌدى اجرٌكول مصر  تجدٌد اول  -  42

 6611برلم       23133111، تارٌخ :  3233  2313-6-13ل افرٌمٌا ش.ذ.م.م  تجدٌد اول كوخ فودز شما -  43

 1161برلم       23133111، تارٌخ :  3113  2311-2-15كرٌدي اجرٌكول مصر  تجدٌد اول  -  53

 1161برلم       23133111، تارٌخ :  3111  2316-2-14كرٌدي اجرٌكول مصر  تجدٌد ثانى  -  51

 1161برلم       23133111، تارٌخ :  3162  2311-2-15كرٌدي اجرٌكول مصر  تجدٌد اول  -  52

 1161برلم       23133111، تارٌخ :  3163  2316-2-14كرٌدي اجرٌكول مصر  تجدٌد ثانى -  53

 1161برلم       23133111، تارٌخ :  3121  2311-12-16كرٌدى اجرٌكول مصر  تجدٌد اول  -  54

 1161برلم       23133111، تارٌخ :  3116  2311-2-15كرٌدي اجرٌكول مصر  تجدٌد اول  -  55

 1161برلم       23133111، تارٌخ :  3111  2316-2-14كرٌدي اجرٌكول مصر  تجدٌد ثانى  -  56

 2335  برلم     23133111، تارٌخ :  3156  2313-5-24كنمار للتوكٌالت المالحٌة ش.م.م  تجدٌد ثان  -  51
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 6126برلم       23133114، تارٌخ :  3235  2313-2-5فارم ستارز النتاج االلبان  تجدٌد اول  -  52

ش.م.م  تجدٌد اول  Alex Green Land For Bioagri And Hydroponicالٌكس جرٌن الند للزراعة الحٌوٌة والمائٌة  -  53

 6621برلم       23133115، تارٌخ :  3246  16-6-2313

 151133برلم       23133116، تارٌخ :  3264  2313-6-26الشٌخ للنمل المبرد ش.م.م  تجدٌد رابع  -  63

    23133116، تارٌخ :  3261تجدٌد اول  2311-2-1مدٌنة بدر النشاء وادارة سوق الجملة للخضر والفاكهة ش.م.م   -  61

 4215برلم   

برلم       23133111، تارٌخ :  3221  2311-13-13تجارٌة ش.ذ.م.م  تجدٌد اول اطلس الحدٌثة للتجارة والتوكٌالت ال -  62

5335 

 2251برلم       23133111، تارٌخ :  3222  2313-1-3الشركه العربٌه للتنمٌه و االستثمار العماري  تجدٌد رابع  -  63

برلم       23133111، تارٌخ :  3222  2313-1-3االمل لتجاره مواد البناء واالستثمار العماري ش.م.م  تجدٌد رابع  -  64

2251 

 54533برلم       23133111، تارٌخ :  3336  2334-3-3خلٌل عبد النعٌم وشركاه  تجدٌد تاسع  -  65

 54533برلم       23133111، تارٌخ :  3336  2334-3-3خلفاء خلٌل عبد النعٌم )اوالد خلٌل عبد النعٌم(  تجدٌد تاسع  -  66

    23133111، تارٌخ :  3336  2334-3-3(  تجدٌد تاسع 153خلفاء خلٌل عبد النعٌم ش.ذ.م.م )طبما الحكام المانون رلم  -  61

 54533برلم   

 54533برلم       23133111، تارٌخ :  3336  2334-3-3خلٌل عبد النعٌم وشركاه  تجدٌد تاسع  -  62

 54533برلم       23133111، تارٌخ :  3336  2334-3-3عبد النعٌم(  تجدٌد تاسع خلفاء خلٌل عبد النعٌم )اوالد خلٌل  -  63

    23133111، تارٌخ :  3336  2334-3-3(  تجدٌد تاسع 153خلفاء خلٌل عبد النعٌم ش.ذ.م.م )طبما الحكام المانون رلم  -  13

 54533برلم   

 54533برلم       23133111، تارٌخ :  3336  2334-3-3خلٌل عبد النعٌم وشركاه  تجدٌد تاسع  -  11

 54533برلم       23133111، تارٌخ :  3336  2334-3-3خلفاء خلٌل عبد النعٌم )اوالد خلٌل عبد النعٌم(  تجدٌد تاسع  -  12

    23133111، تارٌخ :  3336  2334-3-3(  تجدٌد تاسع 153خلفاء خلٌل عبد النعٌم ش.ذ.م.م )طبما الحكام المانون رلم  -  13

 54533برلم   

 54533برلم       23133111، تارٌخ :  3336  2334-3-3خلٌل عبد النعٌم وشركاه  تجدٌد تاسع  -  14

 54533برلم       23133111، تارٌخ :  3336  2334-3-3خلفاء خلٌل عبد النعٌم )اوالد خلٌل عبد النعٌم(  تجدٌد تاسع  -  15

    23133111، تارٌخ :  3336  2334-3-3(  تجدٌد تاسع 153ش.ذ.م.م )طبما الحكام المانون رلم خلفاء خلٌل عبد النعٌم  -  16

 54533برلم   

 54533برلم       23133111، تارٌخ :  3331  2333-3-2خلٌل عبد النعٌم وشركاه  تجدٌد عاشر  -  11

برلم       23133111، تارٌخ :  3331  2333-3-2خلفاء خلٌل عبد النعٌم )اوالد خلٌل عبد النعٌم(  تجدٌد عاشر  -  12

54533 

    23133111، تارٌخ :  3331  2333-3-2(  تجدٌد عاشر 153خلفاء خلٌل عبد النعٌم ش.ذ.م.م )طبما الحكام المانون رلم  -  13

 54533برلم   
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 54533رلم   ب    23133111، تارٌخ :  3331  2333-3-2خلٌل عبد النعٌم وشركاه  تجدٌد عاشر  -  23

برلم       23133111، تارٌخ :  3331  2333-3-2خلفاء خلٌل عبد النعٌم )اوالد خلٌل عبد النعٌم(  تجدٌد عاشر  -  21

54533 

    23133111، تارٌخ :  3331  2333-3-2(  تجدٌد عاشر 153خلفاء خلٌل عبد النعٌم ش.ذ.م.م )طبما الحكام المانون رلم  -  22

 54533برلم   

 54533برلم       23133111، تارٌخ :  3331  2333-3-2خلٌل عبد النعٌم وشركاه  تجدٌد عاشر  -  23

برلم       23133111، تارٌخ :  3331  2333-3-2خلفاء خلٌل عبد النعٌم )اوالد خلٌل عبد النعٌم(  تجدٌد عاشر  -  24

54533 

    23133111، تارٌخ :  3331  2333-3-2(  تجدٌد عاشر 153نون رلم خلفاء خلٌل عبد النعٌم ش.ذ.م.م )طبما الحكام الما -  25

 54533برلم   

 54533برلم       23133111، تارٌخ :  3331  2333-3-2خلٌل عبد النعٌم وشركاه  تجدٌد عاشر  -  26

برلم       23133111، تارٌخ :  3331  2333-3-2خلفاء خلٌل عبد النعٌم )اوالد خلٌل عبد النعٌم(  تجدٌد عاشر  -  21

54533 

    23133111، تارٌخ :  3331  2333-3-2(  تجدٌد عاشر 153خلفاء خلٌل عبد النعٌم ش.ذ.م.م )طبما الحكام المانون رلم  -  22

 54533برلم   

 54533برلم       23133111، تارٌخ :  3332  2314-3-4خلٌل عبد النعٌم وشركاه  تجدٌد الحادى عشر  -  23

برلم       23133111، تارٌخ :  3332  2314-3-4لفاء خلٌل عبد النعٌم )اوالد خلٌل عبد النعٌم(  تجدٌد الحادى عشر خ -  33

54533 

، تارٌخ :  3332  2314-3-4(  تجدٌد الحادى عشر 153خلفاء خلٌل عبد النعٌم ش.ذ.م.م )طبما الحكام المانون رلم  -  31

 54533برلم       23133111

 54533برلم       23133111، تارٌخ :  3332  2314-3-4ل عبد النعٌم وشركاه  تجدٌد الحادى عشر خلٌ -  32

برلم       23133111، تارٌخ :  3332  2314-3-4خلفاء خلٌل عبد النعٌم )اوالد خلٌل عبد النعٌم(  تجدٌد الحادى عشر  -  33

54533 

، تارٌخ :  3332  2314-3-4(  تجدٌد الحادى عشر 153المانون رلم  خلفاء خلٌل عبد النعٌم ش.ذ.م.م )طبما الحكام -  34

 54533برلم       23133111

 54533برلم       23133111، تارٌخ :  3332  2314-3-4خلٌل عبد النعٌم وشركاه  تجدٌد الحادى عشر  -  35

برلم       23133111، تارٌخ :  3332  2314-3-4خلفاء خلٌل عبد النعٌم )اوالد خلٌل عبد النعٌم(  تجدٌد الحادى عشر  -  36

54533 

، تارٌخ :  3332  2314-3-4(  تجدٌد الحادى عشر 153خلفاء خلٌل عبد النعٌم ش.ذ.م.م )طبما الحكام المانون رلم  -  31

 54533برلم       23133111

 54533برلم       23133111، تارٌخ :  3332  2314-3-4خلٌل عبد النعٌم وشركاه  تجدٌد الحادى عشر  -  32

برلم       23133111، تارٌخ :  3332  2314-3-4خلفاء خلٌل عبد النعٌم )اوالد خلٌل عبد النعٌم(  تجدٌد الحادى عشر  -  33

54533 
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، تارٌخ :  3332  2314-3-4(  تجدٌد الحادى عشر 153خلفاء خلٌل عبد النعٌم ش.ذ.م.م )طبما الحكام المانون رلم  -  133

 54533برلم       23133111

 6554برلم       23133112، تارٌخ :  3333  2313-5-14تروى لالستثمارات السٌاحٌة ش.م.م  تجدٌد اول  -  131

،  3333  2313-5-14ش.م.م  تجدٌد اول  AVALUNCHتروى لإلستثمارات السٌاحٌة ــ افالنش                             -  132

 6554رلم   ب    23133112تارٌخ : 

    23133112، تارٌخ :  3325  2313-1-3اٌر سبالى للؽازات الصناعٌة والمتخصصة  ) ش . م . م(  تجدٌد اول  -  133

 6611برلم   

 6232برلم       23133112، تارٌخ :  3323  2312-12-33برج للعبوات ش.ذ.م.م  تجدٌد اول  -  134

 6562برلم       23133112، تارٌخ :  3321  2313-5-24اء ش.ذ.م.م  تجدٌد اول هاى باور النظمة التكٌٌؾ والكهرب -  135

 2323برلم       23133112، تارٌخ :  3311  2314-6-15دمحم عنتر عبد هللا حامد وشركاه  تجدٌد اول  -  136

 2323برلم       23133112، تارٌخ :  3312  2313-6-14دمحم عنتر عبد هللا حامد وشركاه  تجدٌد ثانى  -  131

 2323برلم       23133112، تارٌخ :  3316  2313-6-15دمحم عنتر عبد هللا حامد وشركاه  تجدٌد ثانى  -  132

برلم       23133112، تارٌخ :  3316  2313-6-15دمحم عنتر عبد هللا حامد حماد وشرٌكٌه )شركة تضامن(  تجدٌد ثانى  -  133

2323 

برلم       23133112، تارٌخ :  3316  2313-6-15 حامد وشرٌكه )شركة تضامن(  تجدٌد ثانى دمحم عنتر عبد هللا -  113

2323 

 3331برلم       23133121، تارٌخ :  3364  2313-6-21لوكس فوٌاج تورز ش.م.م  تجدٌد ثانى  -  111

    23133121، تارٌخ :  3341  2313-6-15اسكندرٌة للمشروعات الهندسٌة والعمارٌة االستثمارٌة ش.م.م  تجدٌد اول  -  112

 2331برلم   

    23133121، تارٌخ :  3342  2312-6-15اسكندرٌة للمشروعات الهندسٌة والعمارٌة االستثمارٌة ش.م.م  تجدٌد ثانى  -  113

 2331برلم   

 3365  2313-1-33تجدٌد اول ش.م.م    agrobella for agricultural investmentاجروبٌال لالستثمار الزراعى   -  114

 6131برلم       23133122، تارٌخ : 

 2113برلم       23133122، تارٌخ :  3321  2313-1-23النوبارٌة للتجارة والتوزٌع ش.م.م  تجدٌد ثانى  -  115

    23133122، تارٌخ :  3362  2313-3-5معتز زكرٌا دمحم على سالم وشرٌكه )شركة توصٌة بسٌطة(  تجدٌد اول  -  116

 6434برلم   

    23133124، تارٌخ :  3331  2322-3-4وٌنتهى فى  2311-3-5البارون للتجارة والمماوالت ش.ذ.م.م  تجدٌد اول  -  111

 4223برلم   

، تارٌخ :  4312  2313-6-26ش.ذ.م.م  تجدٌد اول  Orient Logistics Serviceاورٌنت لوجٌستن سرفٌس  -  112

 6643رلم   ب    23133124

،  4332  2312-13-23تجدٌد اول   Lemondo for restaurants and Cafesلٌموندو الفرنسٌة للمطاعم والكافٌهات  -  113

 6312برلم       23133124تارٌخ : 

  2312-13-23ش ذ م م  تجدٌد اول  Lemondo for restaurants and Cafesلٌموندو الفرنسٌة للمطاعم والكافٌهات  -  123

 6312برلم       23133124، تارٌخ :  4332



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 442 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       23133124، تارٌخ :  4332  2312-13-23ش.ذ.م.م  تجدٌد اول  Digital Hub Companyدٌجٌتال هب  -  121

6312 

، تارٌخ :  4333  2323-11-23ٌنتهى فى  2312-12-33تداول عموم البضائع والنمل النهرى )جستكو(  تجدٌد اول  -  122

 6231برلم       23133124

برلم       23133125، تارٌخ :  4331  2312-11-24ش.م.م  تجدٌد اول  ALUTECHالوتن للمماوالت والتجارة  -  123

6143 

برلم       23133125، تارٌخ :  4344  2313-3-3دمحم عبد العزٌز دمحم العتربى وشرٌكه )شركة تضامن(  تجدٌد اول  -  124

6435 

، تارٌخ :  4341  2313-2-1عربٌة للخدمات البحرٌه وااللكترونٌه ش.م.م منطمة حرة خاصة  تجدٌد رابع ال -  125

 151513برلم       23133125

، تارٌخ :  4341  2313-2-1بان عرب للخدمات البحرٌه وااللكترونٌه بنظام المناطك الحره الخاصه  تجدٌد رابع  -  126

 151513برلم       23133125

 151413برلم       23133125، تارٌخ :  4351  2313-1-22االسكندرٌه لالضافات البترولٌه أكبا  تجدٌد رابع  -  121

  2311-1-1ش.ذ.م.م  تجدٌد اول ANDALUSIA TECHNOMEDICAL SERVICESاندلسٌة لخدمات التمنٌة الطبٌة  -  122

 2611برلم       23133125، تارٌخ :  4363

 6633برلم       23133125، تارٌخ :  4355  -2313-1-15المجٌد أبو العباس جبروشركائها  تجدٌد اول سها  عبد  -  123

 5164برلم       23133125، تارٌخ :  4333  2312-5-22جولدى للصٌانة ش.م.م  تجدٌد اول  -  133
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