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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    

 

، لٌد  3333333.333الحمد لالستثمار والتنمٌة الزراعٌة لصاحبها : حمدى حامد محمود حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 -عن النشاط : 13411برلم  23103122فى 

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

 الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة

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

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

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

 -كوم حماده  -لمباشرة نشاطها ، بجهة : مركز بدر بجوار مدرسة صالح الدٌن االعدادٌة 

،  133333.333عبدالنعٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ابراهٌم عبدالعال خالؾ عبدالنعٌم لصاحبها : ابراهٌم عبدالعال خالؾ -  2

 -عن النشاط : 13401برلم  23103125لٌد فى 

 جبن لرٌش -سمن بلدي  -الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌة جبن ابٌض 

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

برج العرب  -المنطمة الصناعٌة الرابعة  - 6بلون  3لمباشرة نشاطها . ، بجهة : المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط :لطعة رلم 

- 

، لٌد فى  1533333.333أحمد محمود دمحم محمود لصاحبها : احمد محمود دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 -نشاط :عن ال 13525برلم  23103121

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االخشاب و الموبٌلٌا بكافة انواعها و االخشاب المصنعة

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

 -العامرٌه  -بحرى السكة الحدٌد -زاوٌة عبدالمادر  -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : شارع أبوالطٌب 

، لٌد  53333.333دمحم فتحى محمود عبدهلل رضوان لصاحبها : دمحم فتحى محمود عبدهلل رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 -عن النشاط : 13401برلم  23103122فى 

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

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

 -ابو المطامٌر  -حرٌر الماهرة شمال الت 53لمباشرة نشاطها ، بجهة : المركز الرئٌسً وممارسة النشاط : لطعة رلم 

برلم  23103134، لٌد فى  5333.333لصاحبها : حسن عنتر جاد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Vodatechفوداتن  -  5

 -عن النشاط : 13414

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

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

 -سٌدى جابر  -الدور االول  - 1برج الجوزاء  -ش بهاء الدٌن الؽتورى  35لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

، لٌد فى  133333.333الشرٌؾ للمالبس الجاهزه لصاحبها : دولت السٌد عبدالعال دمحم الشرٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 -عن النشاط : 13412برلم  23103123

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة

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

 -ابو المطامٌر  -الحالوجة  2لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمار رلم 

برلم  23103131، لٌد فى  13333.333صاحبها : فٌصل فهد عبد العزٌز الوعالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امكانات ل -  1

 -عن النشاط : 13443

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

 ات و التعلٌمأنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌ

 التكنولوجً .

 العلمً والثمافً والفنً.

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

 -الرمل  -لوران  -شارع الزهور المتفرع من شارع سرهنن  21لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

 23103123، لٌد فى  53333.333احمد على مصطفى فرحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   لصاحبها : Sparrowسبارو -  1

 -عن النشاط : 13461برلم 

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

عدا المشروبات الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة لتجهٌز وطهً وبٌع المؤكوالت وتمدٌم المشروبات الساخنة والباردة) فٌما

 الكحولٌة (

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

 الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً

نفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة ، بجهة : عزبة والئحته الت 2311لسنة  12التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 العامرٌه -التمٌر امام الشاٌب الخطاط 

 23103123، لٌد فى  53333.333لصاحبها : احمد على مصطفى فرحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Sparrowسبارو -  0

 عن خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز 13461برلم 

 ه وبالئحته التنفٌذٌة.الواردهب

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

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

 العامرٌه -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : عزبة التمٌر امام الشاٌب الخطاط 

، لٌد  53333.333عاطؾ جابر جندى عبد المالن لصاحبها : عاطؾ جابر جندى عبد المالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 -عن النشاط : 13413برلم  23103123فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الورق من البولى اثٌلٌن ومستلزمات التعبئة والتؽلٌؾ من عبوات وااللومنٌوم)الفوٌل(المستخدمه فى 

 الصناعات الدوائٌة والؽذائٌة.

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

 -محرم بن  -شارع بنى االحمر  13ا . ، بجهة : لمباشرة نشاطه

، لٌد فى  16333.333المنوفى للمواد الؽذائٌة لصاحبها : دمحم سعٌد رجب المنوفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 -عن النشاط : 13513برلم  23103126

 رانٌة الجدٌدة.تجاره الجمله والتجزئة للمواد الؽذائٌة فى المناطك النائٌة والمجتمعات العم

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

 -كوم حماده  -لمباشرة نشاطها ، بجهة : صالح الدٌن المتفرع من ش الجٌش 

، لٌد فى  1333333.333ماله ،   لصاحبها : السٌد دمحم عبد الرحمن عاشور  ، تاجر فرد ، رأس IK KANاى كان  -  12

 -عن النشاط : 13533برلم  23103125

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االسمدة والمخصبات والكٌماوٌات والمبٌدات الزراعٌة.

 الامة وتشؽٌل مصنع لتدوٌر مخلفات االشجار.

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

 الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة

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

( 5مكتب رلم ) ولرار رئٌس الجمهورٌة ، بجهة :  2331لسنة  353. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -( مدخل )ج(  12عمارة ) 

، لٌد فى  1333333.333لصاحبها : السٌد دمحم عبد الرحمن عاشور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   IK KANاى كان  -  13

 2331لسنة  356عن رلم  13533برلم  23103125

 عات العمرانٌة الجدٌدة.تجاره الجمله والتجزئه بالمناطك النائٌة والمجتم

 التخلٌص الجمركى.

 تورٌد وتركٌب وحدات الطالة الشمسٌة.

 التسوٌك والتروٌج الراضى المنطمه الصناعٌة لجذب رإوس االموال والمشروعات الصناعٌة للمناطك الصناعٌة.

ئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام مع االلتزام بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار وال

 الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً

مدٌنه النوبارٌه  -( مدخل )ج(  12( عمارة ) 5، بجهة : مكتب رلم )  12التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 -الجدٌده 

، لٌد فى  1333333.333، تاجر فرد ، رأس ماله ،    لصاحبها : السٌد دمحم عبد الرحمن عاشور IK KANاى كان  -  14

والئحته التنفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه  2311عن لسنة  13533برلم  23103125

 بالضمانات والحوافز

 الواردهبه وبالئحته التنفٌذٌة.
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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

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

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

 -ٌنه النوبارٌه الجدٌده مد -( مدخل )ج(  12( عمارة ) 5لمباشرة نشاطها . ، بجهة : مكتب رلم ) 

، لٌد فى  133333.333حسٌن هاشم عبدالسالم لدح لصاحبها : حسٌن هاشم عبدالسالم لدح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 -عن النشاط : 13511برلم  23103121

ة ومبٌدات صحة ومنزلٌة سائلة الامة وتشؽٌل مصنع لخلط وتعبئة أسمده مركبة ومخلبٌة سائلة وبودرة ومبٌدات زراعٌة سائلة وبودر

 NBKوبودرة.

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

منطمة البتروكٌماوٌات بالمرحلة الثالثة بالمنطمة  12لمباشرة نشاطها ، بجهة : المركز الرئٌسً ومولع ممارسة النشاط: مصنع 

 -وادى النطرون -الصناعٌة 

 133333.333مصنع اسالم الخٌر للمالبس الجاهزة لصاحبها )اسالم صالح دمحم السٌد ابودنٌا(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة 13413برلم  23103134، لٌد فى 

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

 -طوسون  -امام مسجد التوحٌد الدور الثانى  25متفرع من ش  13نشاطها. ، بجهة : ش 

 -لمنتزه ا

لصاحبها : مالن وهبه عبدالمسٌح دانٌال  ، تاجر  Al Ahram For Cooling  And Freezingاالهرام للتبرٌد و التجمٌد     -  11

 -عن النشاط : 13531برلم  23103126، لٌد فى  133333.333فرد ، رأس ماله ،  

 والمنتجات الصناعٌة والمواد الؽذائٌة وتبرٌدها أو تجمٌدها.الامة وتشؽٌل الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة 

 الامة وتشؽٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌة و الخضروات و الفاكهة بكافة أنواعها

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

 -ابو المطامٌر  -التفتٌش البحري  -بجوار شركة االهرام للمشروبات  2لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمار 

، لٌد فى  533333.333مزرعة دمحم فرؼلً لالنتاج الحٌوانً لصاحبها : دمحم فرؼلى ناجى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 -عن النشاط : 13536برلم  23103120

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

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

 -العامرٌه  -مرٌوط  -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : مصطفى كامل 

 ــــ  ــــــــــــــــــ  

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 هافكو للنمل   شركة  ،  الؽرض من تؤسٌس الشركة: -  1

 المماوالت العامة.

 النمل البرى للبضائع.

 و ال ٌتم مزاولة نشاط النمل البرى للركاب و البضائع والمهمات وخدمات النمل داخل المطر المصرى أو خارجه اال بعد المٌد

 ل الناللٌن واستخراج الترخٌص بمزاولة النشاط من الهٌئة العامة للطرق والكبارى والنمل البرى مع االخذ فىبسج

 االعتبار بان الهٌئة ال تمنح تراخٌص مزاولة انشطة النمل السٌاحى أو الرحالت.

 تاجٌر المعدات ) فٌما عدا التاجٌر التموٌلى (.

 تورٌد مواد البناء ومواد الطرق.

 ، عن الؽرض من تؤسٌس الشركة: 13456برلم  23103111،لٌدت فى  53333.333لشركة ان   ،رأس مالها   ٌجوز ل

 المماوالت العامة.

 النمل البرى للبضائع.

 و ال ٌتم مزاولة نشاط النمل البرى للركاب و البضائع والمهمات وخدمات النمل داخل المطر المصرى أو خارجه اال بعد المٌد

 بسجل الناللٌن واستخراج الترخٌص بمزاولة النشاط من الهٌئة العامة للطرق والكبارى والنمل البرى مع االخذ فى

 االعتبار بان الهٌئة ال تمنح تراخٌص مزاولة انشطة النمل السٌاحى أو الرحالت.

 تاجٌر المعدات ) فٌما عدا التاجٌر التموٌلى (.

 تورٌد مواد البناء ومواد الطرق.

 -المنشٌه  -شارع الصحافة  1بالدور الثانى بالعمار رلم  5ز للشركة ان ، بجهة : مكتب رلم ٌجو

هافكو للنمل   شركة  ،  تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة  -  2

 باعمالها

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

 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 تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من  13456برلم  23103111،لٌدت فى  53333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

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

 طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن 

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

 -المنشٌه  -شارع الصحافة  1بالدور الثانى بالعمار رلم  5نشاطها. ، بجهة : مكتب رلم 

 شركة  ،  ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .دمحم عوض لتجارة الزٌوت    -  3



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . 13521برلم  23103121،لٌدت فى  53333.333

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

 تحمٌك

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

 -ابو المطامٌر  -لرٌة ام المإمنٌن  6عمار  13

 دمحم عوض لتجارة الزٌوت   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  4

 انة السٌارات.الامة وتشؽٌل مركز لخدمة وصٌ

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا والتورٌدات العمومٌة وباألخص تجارة وتورٌدات زٌوت و شحوم السٌارات

 والمعدات

 المماوالت العامة.

 ط فًاستصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشتر

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

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 ، عن ؼرض الشركة هو 13521برلم  23103121،لٌدت فى  53333.333. فٌما عدا   ،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل مركز لخدمة وصٌانة السٌارات.

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا والتورٌدات العمومٌة وباألخص تجارة وتورٌدات زٌوت و شحوم السٌارات

 والمعدات

 المماوالت العامة.

 اع األراضً المستصلحة. وٌشترط فًاستصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزر

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

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 -ابو المطامٌر  -لرٌة ام المإمنٌن  6عمار  13. فٌما عدا ، بجهة : ن 

ولرار رئٌس  2331لسنة  353شركة  ،  المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  دمحم عوض لتجارة الزٌوت   -  5

 2331لسنة  356الجمهورٌة رلم 

 الامة وتشؽٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌة

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

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 إلامة المزارع السمكٌة .

برلم  23103121،لٌدت فى  53333.333وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة   ،رأس مالها   

 2331لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353عن المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم ،  13521

 الامة وتشؽٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌة

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

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

 إلامة المزارع السمكٌة .

 -ابو المطامٌر  -لرٌة ام المإمنٌن  6عمار  13وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة : ن 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو:   Sanadللمماوالت والتورٌدات العمومٌة  سند -  6

 االستثمار العمارى .

 الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة(و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت.

 المماوالت العامة.

 التورٌدات العمومٌة.

 ألراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فًاستصالح وتجهٌز ا

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

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 ، عن ؼرض الشركة هو: 13520برلم  23103121،لٌدت فى  53333.333. فٌما عدا المناطك   ،رأس مالها   

 االستثمار العمارى .

 الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة(و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت.

 المماوالت العامة.

 التورٌدات العمومٌة.

 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

 -مدٌنه النوبارٌهالجدٌده  -الحى الثانى  - 2شمه رلم  431، بجهة : عمار رلم . فٌما عدا المناطك 

ولرار  2331لسنة  353شركة  ،  الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم    Sanadسند للمماوالت والتورٌدات العمومٌة  -  1

 2331لسنة  356رئٌس الجمهورٌة رلم 

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

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 إلامة المزارع السمكٌة .

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

،لٌدت فى  53333.333حٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو   ،رأس مالها   تربٌة جمٌع أنواع ال

لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353، عن الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  13520برلم  23103121

2331 

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

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 إلامة المزارع السمكٌة .

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

الحى  - 2شمه رلم  431سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو ، بجهة : عمار رلم تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات 

 -مدٌنه النوبارٌهالجدٌده  -الثانى 

 شركة  ،  اللحوم.   Sanadسند للمماوالت والتورٌدات العمومٌة  -  1

 الامة وتشؽٌل وادارة محطات تموٌن السٌارات.

 وصٌانة السٌارات. الامة وتشؽٌل مركز لخدمة

 تجارة السٌارات.

 تجارة جمٌع انواع االجهزة الكهربائٌة.

 إلامة المرى السٌاحٌة والفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت واألنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمٌة وترفٌهٌة ورٌاضٌة

 وتجارٌة و ثمافٌة .

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1012لسنه  121والمانون رلم  1012لسنه  123ه باحكام المانون رلم تلتزم الشرك

 ، عن اللحوم. 13520برلم  23103121،لٌدت فى  53333.333الوكاله التجارٌه   ،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل وادارة محطات تموٌن السٌارات.

 الامة وتشؽٌل مركز لخدمة وصٌانة السٌارات.

 تجارة السٌارات.

 تجارة جمٌع انواع االجهزة الكهربائٌة.

 إلامة المرى السٌاحٌة والفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت واألنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمٌة وترفٌهٌة ورٌاضٌة

 وتجارٌة و ثمافٌة .

 ت التجارٌةاالستٌراد والتصدٌر والتوكٌال

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1012لسنه  121والمانون رلم  1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 -مدٌنه النوبارٌهالجدٌده  -الحى الثانى  - 2شمه رلم  431الوكاله التجارٌه ، بجهة : عمار رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة  ،  ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد    Sanadسند للمماوالت والتورٌدات العمومٌة  -  0

 الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 الالزمة لممارسة هذه األنشطةوذلن 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

برلم  23103121،لٌدت فى  53333.333ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة   ،رأس مالها   

 ، عن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها 13520

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 مة لممارسة هذه األنشطةوذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالز

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

 تحمٌك

مدٌنه  -الحى الثانى  - 2شمه رلم  431ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة ، بجهة : عمار رلم 

 -ارٌهالجدٌده النوب

مصعب كافٌه   شركة  ،  الامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافٌترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة(  -  13

 و تمدٌم جمٌع أنواع

 المؤكوالت و التٌن اواى

 تً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها ال

 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

، عن الامة و تشؽٌل و  13421برلم  23103135،لٌدت فى  53333.333مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها   

 ادارة المطاعم و الكافٌترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع

 المؤكوالت و التٌن اواى

 ول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزا

 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

 -العطارٌن  -ارع صالح سالم )شرٌؾ سابما( ش 20مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : ٌسار مدخل عمارة 

 مصعب كافٌه   شركة  ،  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة -  11

، عن والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول  13421برلم  23103135،لٌدت فى  53333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -العطارٌن  -شارع صالح سالم )شرٌؾ سابما(  20نشاطها. ، بجهة : ٌسار مدخل عمارة 

 ٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .أعمال التوص -شركة  ،     Barreauبارو -  12



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 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 . -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

حلٌل والتصمٌم أعمال التوصٌؾ والت -، عن  13424برلم  23103135،لٌدت فى  133333.333تنفٌذ و ادارة   ،رأس مالها    -

 للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .

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

. 

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .إدخال  -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

 -21034 -مدٌنة برج العرب الجدٌدة  -واحة السٌلٌكون  1تنفٌذ و ادارة ، بجهة : الدور الثانى مبنى رلم  -

 شركة  ،  شبكات نمل و تداول البٌانات   Barreauبارو -  13

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

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

 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

 تداول البٌانات، عن شبكات نمل و  13424برلم  23103135،لٌدت فى  133333.333نشاطها  ،رأس مالها   

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

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

 ً  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة تلحمها بها و ذلن طبما

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

 -21034 -مدٌنة برج العرب الجدٌدة  -واحة السٌلٌكون  1نشاطها ، بجهة : الدور الثانى مبنى رلم 

 شركة  ،  شبكات نمل و تداول البٌانات   Barreauبارو -  14

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

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 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

 ل و تداول البٌانات، عن شبكات نم 13424برلم  23103135،لٌدت فى  133333.333نشاطها  ،رأس مالها   

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

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

 طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن 

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

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الحى الثانى  201نشاطها ، بجهة : عمار 

 التحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .أعمال التوصٌؾ و -شركة  ،     Barreauبارو -  15

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

. 

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 ال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .إدخ -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

والتصمٌم  أعمال التوصٌؾ والتحلٌل -، عن  13424برلم  23103135،لٌدت فى  133333.333تنفٌذ و ادارة   ،رأس مالها    -

 للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .

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

. 

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 انات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .إدخال البٌ -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الحى الثانى  201تنفٌذ و ادارة ، بجهة : عمار  -

 مرى و شرٌكه   شركة  ،  ؼرض الشركة احمد دمحم احمد سٌد احمد الب -  16

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

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

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

 على نصؾ اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، عن ؼرض الشركة  13531برلم  23103125،لٌدت فى  333333.333االستثمار العمارى   ،رأس مالها   

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

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

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

 على نصؾ اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع

 -العامرٌه  -مدخل البنجر  63ار العمارى ، بجهة : لرٌة الوفاء ن االستثم

احمد دمحم احمد سٌد احمد البمرى و شرٌكه   شركة  ،  بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج  -  11

 الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبٌه

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

 .2331 

 عموم االستٌراد و التصدٌر

 فى شان سجل المستوردٌن وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة 1012لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

لة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن   ،رأس مالها   ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاو

، عن بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك  13531برلم  23103125،لٌدت فى  333333.333

 خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبٌه

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

 .2331 

 عموم االستٌراد و التصدٌر

 فى شان سجل المستوردٌن وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة 1012لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 -العامرٌه  -مدخل البنجر  63لرٌة الوفاء ن 

 احمد دمحم احمد سٌد احمد البمرى و شرٌكه   شركة  ،  المنظمة -  11

 لهذا الؽرض .

 تثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزامتلتزم الشركة إفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلس

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

 تنفٌذٌة.عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الواردهبه وبالئحته ال

،لٌدت  333333.333،رأس مالها      12تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 ، عن المنظمة 13531برلم  23103125فى 

 لهذا الؽرض .

 الئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزامتلتزم الشركة إفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار و



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 .عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الواردهبه وبالئحته التنفٌذٌة

مدخل  63، بجهة : لرٌة الوفاء ن  12تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 -العامرٌه  -البنجر 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Blandus Pharmaبالندوس فارما -  10

 تجارة وتوزٌع مستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌة واألعشاب الطبٌة وألبان األطفال واألدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة واألجهزة

 العلمٌة والمستلزمات الطبٌة

 تصنٌع 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 1012لسنه  123رلم تلتزم الشركه باحكام المانون 

مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة هو 13533برلم  23103121،لٌدت فى  333333.333

 وتوزٌع مستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌة واألعشاب الطبٌة وألبان األطفال واألدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة واألجهزةتجارة 

 العلمٌة والمستلزمات الطبٌة

 تصنٌع 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 1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ، بجهة : شارع دمحم فرٌد 

 ب 2وٌنجت سابماً عمارة العبور عمارة 

 -ل الرم - 34الدور الثالث شمة 

 شركة  ،  ٌخل باحكام الموانٌن   Blandus Pharmaبالندوس فارما -  23

 المنظمة لهذا الؽرض .

 ادارة الصٌدلٌات.

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

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

 تحمٌك

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

 باحكام الموانٌن ، عن ٌخل 13533برلم  23103121،لٌدت فى  333333.333

 المنظمة لهذا الؽرض .

 ادارة الصٌدلٌات.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 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

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

 ب 2شارع دمحم فرٌد وٌنجت سابماً عمارة العبور عمارة 

 -الرمل  - 34الدور الثالث شمة 

شركة  ،  بٌع الماكوالت والسندوٌتشات والوجبات الجاهزة والعصائر    By The Way Bakeryاتكٌان الٌكس للمخبوز -  21

 الجاهزة داخل عبوات مؽلفة.

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

 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

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

، عن بٌع الماكوالت والسندوٌتشات والوجبات  13444برلم  23103131،لٌدت فى  52533.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 الجاهزة والعصائر الجاهزة داخل عبوات مؽلفة.

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

 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

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

 -باب شرلى  -وابور المٌاه  -ش جالل الدٌن دسولى  122نشاطها. ، بجهة : 

 إٌه أر إم لألستشارات الهندسٌة و األستثمار العماري شركة ذات مسئولٌة محدودة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  22

 نونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المالتمدٌم االستشارات الهندسٌة )فٌما عدا االستشارات الما

 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 

 مارى .االستثمار الع

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13512برلم  23103126،لٌدت فى  53333.333وٌجوز   ،رأس مالها   

 ة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المالتمدٌم االستشارات الهندسٌة )فٌما عدا االستشارات المانونٌ

 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 

 . االستثمار العمارى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 -المندرة  -مع النبوى المهندس  33تماطع ش  1وٌجوز ، بجهة : العمار رلم 

 -المنتزه 

ة ذات مسئولٌة محدودة   شركة  ،  للشركة أن تشترن بؤي وجه من إٌه أر إم لألستشارات الهندسٌة و األستثمار العماري شرك -  23

 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 للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً  13512برلم  23103126،لٌدت فى  53333.333

 تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها 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

 -المندرة  -مع النبوى المهندس  33تماطع ش  1العمار رلم 

 -المنتزه 

حسنى دمحم احمد حسنى وشرٌكه   شركة  ،  استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع.  -  24

 واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط

 التٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فىفً هاتٌن الح

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

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

 .2331 

 إلامة المزارع السمكٌة .

،لٌدت فى  333333.333تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج   ،رأس مالها   

، عن استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع  13432برلم  23103131

 األراضً المستصلحة. وٌشترط

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

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

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

 .2331 

 إلامة المزارع السمكٌة .

ش محمود حسنى من خالد بن  1ة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج ، بجهة : تربٌ

 -المنتزه  -الولٌد 

 حسنى دمحم احمد حسنى وشرٌكه   شركة  ،  البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. -  25

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

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

 علىبذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثالثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه

 ، عن البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. 13432برلم  23103131،لٌدت فى  333333.333الوحدات   ،رأس مالها   

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

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

 ع فٌها علىبذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوس

 اال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثالثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه

 -المنتزه  -ش محمود حسنى من خالد بن الولٌد  1الوحدات ، بجهة : 

 المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروعحسنى دمحم احمد حسنى وشرٌكه   شركة  ،  المبٌعه منها على نصؾ اجمالى  -  26

 المماوالت العامة. -

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانوناً والتوكٌالت التجارٌة. -

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

  بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخلاى حك فى مزاولة ؼرضها إال

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات-

، عن المبٌعه منها على نصؾ اجمالى  13432برلم  23103131،لٌدت فى  333333.333تلتزم الشركة   ،رأس مالها   

 المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع

 المماوالت العامة. -

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانوناً والتوكٌالت التجارٌة. -

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1012لسنه  123لم تلتزم الشركه باحكام المانون ر

 اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات-

 -المنتزه  -ش محمود حسنى من خالد بن الولٌد  1ركة ، بجهة : تلتزم الش

حسنى دمحم احمد حسنى وشرٌكه   شركة  ،  بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار  -  21

 والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة

 2311لسنة  12ٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزا

 والئحته التنفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته

 التنفٌذٌة.

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً  13432برلم  23103131،لٌدت فى  333333.333التنفٌذٌة لبل   ،رأس مالها   

 مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة

 2311لسنة  12وافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والح

 والئحته التنفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته

 التنفٌذٌة.

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

 -المنتزه  -ش محمود حسنى من خالد بن الولٌد  1التنفٌذٌة لبل ، بجهة : 

 مستشفى الحسن للخدمات الطبٌة   شركة  ،   ؼرض الشركة هو -  21

 %13الامة وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة داخلٌه عالجٌة أو طبٌة بشرط أن تمدم 

 نوٌا بالمجان من عدد األسرة التً ٌتم شؽلهاس

 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 التً 

 تحمٌك

، عن  13451برلم  23103110،لٌدت فى  253333.333ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها   ،رأس مالها   

 ؼرض الشركة هو

 %13الامة وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة داخلٌه عالجٌة أو طبٌة بشرط أن تمدم 

 المجان من عدد األسرة التً ٌتم شؽلهاسنوٌا ب

 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 ، بجهة : ش الدكتور النبوى المهندس امام كلٌة الدراسات االسالمٌة

 -المنتزه  -للبنات 

مستشفى الحسن للخدمات الطبٌة   شركة  ،  أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها    -  20

، عن أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ،  13451برلم  23103110،لٌدت فى  253333.333

 النبوى المهندس امام كلٌة الدراسات االسالمٌة بجهة : ش الدكتور

 -المنتزه  -للبنات 

 دمحم فوزى عبد الكرٌم المراسى و شرٌكته   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  33

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌة واضافات االعالؾ.

 صنٌع األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌة واضافات االعالؾ لدىالامة وتشؽٌل مصنع لت

 الؽٌر.

 تسجٌل األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة و المبٌدات الحشرٌة واضافات االعالؾ.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 االستٌراد و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1012لسنه  121ون رلم والمان 1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ، عن ؼرض الشركة  13532برلم  23103125،لٌدت فى  1333333.333الوكاله   ،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌة واضافات االعالؾ.

 صنع لتصنٌع األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌة واضافات االعالؾ لدىالامة وتشؽٌل م

 الؽٌر.

 تسجٌل األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة و المبٌدات الحشرٌة واضافات االعالؾ.

 االستٌراد و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1012لسنه  121والمانون رلم  1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 -المنتزه  -مساكن ضباط طوسون  21شمه رلم  25الوكاله ، بجهة : مجموعه رلم ه عمارة رلم 

ال دمحم فوزى عبد الكرٌم المراسى و شرٌكته   شركة  ،  التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إ -  31

 بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

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

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

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

، عن  13532برلم  23103125،لٌدت فى  1333333.333. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس   ،رأس مالها   

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

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

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

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

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

المنتزه  -مساكن ضباط طوسون  21شمه رلم  25. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس ، بجهة : مجموعه رلم ه عمارة رلم 

- 

 356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353دمحم فوزى عبد الكرٌم المراسى و شرٌكته   شركة  ،  الوزراء رلم  -  32

 2331لسنة 

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

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

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،لٌدت فى  1333333.333لها   ،رأس ما   2331لسنة  353جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 2331لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353، عن الوزراء رلم  13532برلم  23103125

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

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

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

 21شمه رلم  25وعه رلم ه عمارة رلم ، بجهة : مجم 2331لسنة  353جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 -المنتزه  -مساكن ضباط طوسون 

 لسنة 356دمحم فوزى عبد الكرٌم المراسى و شرٌكته   شركة  ،  وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  -  33

 .2331 

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

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

 عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الواردهبه وبالئحته التنفٌذٌة.

برلم  23103125،لٌدت فى  1333333.333د الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها   ،رأس مالها   تتعه

 لسنة 356، عن وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  13532

 .2331 

 لتنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزاممع االلتزام بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته ا

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

 عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الواردهبه وبالئحته التنفٌذٌة.

مساكن  21شمه رلم  25الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها ، بجهة : مجموعه رلم ه عمارة رلم تتعهد 

 -المنتزه  -ضباط طوسون 

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2311لسنة  12دمحم فوزى عبد الكرٌم المراسى و شرٌكته   شركة  ،  بمانون االستثمار رلم  -  34

 تلن المجاالت.النشاط الخارج عن 

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

والئحته  2311لسنة  12، عن بمانون االستثمار رلم  13532برلم  23103125،لٌدت فى  1333333.333،رأس مالها   

 التنفٌذٌة لبل

 عن تلن المجاالت. النشاط الخارج

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

 -المنتزه  -مساكن ضباط طوسون  21شمه رلم  25بجهة : مجموعه رلم ه عمارة رلم 

 شركة  ،  الهٌئات السالفة او تشترٌها او   For Ever Friendsفور اٌفر فرٌندز الدارة المطاعم و الكافٌهات   -  35

 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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، عن الهٌئات السالفة او تشترٌها او 13301برلم  23103131،لٌدت فى  363333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -الرمل  -نشاطها. ، بجهة : شارع عبدالسالم عارؾ زٌزٌنٌا 

شركة  ،  الامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات    For Ever Friendsفور اٌفر فرٌندز الدارة المطاعم و الكافٌهات   -  36

 الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة(و تمدٌم جمٌع أنواع

 و التٌن اواى المؤكوالت

 تجارة و تورٌد المواد الؽذائٌة و المشروبات و الوجبات الطازجة و المحفوظة بكافة انواعها عدا المشروبات الكحولٌة

 عموم التورٌدات

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

،لٌدت  363333.333تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً   ،رأس مالها    او التً لد

، عن الامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا  13301برلم  23103131فى 

 الكحولٌة(و تمدٌم جمٌع أنواع

 تٌن اواىالمؤكوالت و ال

 تجارة و تورٌد المواد الؽذائٌة و المشروبات و الوجبات الطازجة و المحفوظة بكافة انواعها عدا المشروبات الكحولٌة

 عموم التورٌدات

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

نها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً ، بجهة : شارع عبدالسالم عارؾ او التً لد تعاو

 -الرمل  -زٌزٌنٌا 

 حسنى دمحم احمد حسنى وشرٌكه   شركة  ،  النشاط الخارج عن تلن المجاالت. -  31

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

 ، عن النشاط الخارج عن تلن المجاالت. 13432برلم  23103131،لٌدت فى  333333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

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

 -المنتزه  -ش محمود حسنى من خالد بن الولٌد  1 نشاطها. ، بجهة :

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Boost Academyبووست أكادٌمً  -  31

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 م بمناسبة زٌادة رأس المالتمدٌم االستشارات التعلٌمٌة )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌ

 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 

 ةالدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13413برلم  23103121،لٌدت فى  133333.333وذلن دون اإلخالل بؤحكام   ،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 اسبة زٌادة رأس المالتمدٌم االستشارات التعلٌمٌة )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمن

 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 

 الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة

 -الرمل  -سابا باشا  -بشارع بطلٌوس الفلكى  1وذلن دون اإلخالل بؤحكام ، بجهة : الؽمار رلم 

شركة  ،  الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص    Boost Academyبووست أكادٌمً  -  30

 الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

لموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص ، عن ا 13413برلم  23103121،لٌدت فى  133333.333

 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

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

 -الرمل  -سابا باشا  -بشارع بطلٌوس الفلكى  1الؽمار رلم 

 الٌكس انترناشٌونال للتورٌدات واالعمال الهندسٌة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  43

 التورٌدات العمومٌة.

 المماوالت العامة.

 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 .  ،رأس مالها   ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجو

 ، عن ؼرض الشركة هو 13523برلم  23103121،لٌدت فى  53333.333

 التورٌدات العمومٌة.

 المماوالت العامة.

 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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 -الرمل  -بولكلى  -دمحم فرٌد 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Food Plusفوود بلس -  41

 تجهٌز و تحضٌر و تعبئة و تجارة و تورٌد جمٌع انواع المواد الؽذائٌة من مؤكوالت و مشروبات ساخنة و باردة و تحضٌر

 تعلمة بالسوبر ماركت و الهاٌبر ماركتالوجبات السرٌعة )تٌن أواي( و جمٌع االعمال الم

 عموم التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

ت المختصة وبما ال ٌخل   ،رأس مالها   مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجها

 ، عن ؼرض الشركة هو 13531برلم  23103126،لٌدت فى  23333.333

 تجهٌز و تحضٌر و تعبئة و تجارة و تورٌد جمٌع انواع المواد الؽذائٌة من مؤكوالت و مشروبات ساخنة و باردة و تحضٌر

 لسوبر ماركت و الهاٌبر ماركتالوجبات السرٌعة )تٌن أواي( و جمٌع االعمال المتعلمة با

 عموم التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل ، بجهة : عمارة 

 -الرمل  -ستانلى  -فٌولٌت ش عبدالحمٌد العبادى 

 شركة  ،  باحكام الموانٌن   Food Plusفوود بلس -  42

 المنظمة لهذا الؽرض .

 ٌ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 باحكام الموانٌن 13531برلم  23103126،لٌدت فى  23333.333

 المنظمة لهذا الؽرض .

 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

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

 -الرمل  -ستانلى  -ولٌت ش عبدالحمٌد العبادى عمارة فٌ

 New International Pharm For Pharmaceuticals Andنٌو انترناشونال فارم لالدوٌة و مستحضرات التجمٌل -  43

Cosmetics   شركة  ،  ؼرض الشركة هو 

 لمطهرات و مستحضرات التجمٌل.تصتٌع لدى الؽٌر االدوٌة والمستحضرات والمستلزمات الطبٌة ومستلزمات التعمٌم و ا

 تورٌد االجهزة الطبٌة و االالت الجراحٌة واالدوٌة والمستحضرات والمستلزمات الطبٌة ومستلزمات التعمٌم و المطهرات و



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 مستحضرات التجمٌل.

 الامة وتشؽٌل مخازن االدوٌة.

 ستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فًاستصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. وا

،لٌدت فى  133333.333هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع,   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة هو 13404برلم  23103122

 رات و مستحضرات التجمٌل.تصتٌع لدى الؽٌر االدوٌة والمستحضرات والمستلزمات الطبٌة ومستلزمات التعمٌم و المطه

 تورٌد االجهزة الطبٌة و االالت الجراحٌة واالدوٌة والمستحضرات والمستلزمات الطبٌة ومستلزمات التعمٌم و المطهرات و

 مستحضرات التجمٌل.

 الامة وتشؽٌل مخازن االدوٌة.

 اع األراضً المستصلحة. وٌشترط فًاستصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزر

هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, ، بجهة : مجمع االحالم متفرع من شارع الجمعٌه 

 شمه -الهانوفٌل  -

 -الدخٌله  -عمارة احمد خمٌس محمود  - 2ؼرفة رلم  - 4رلم 
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Cosmetics   شركة  ،  وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع 

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

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

 و التسوٌك للمإسسات الطبٌة المختلفه والشركات و المصانع. االدارة

 المماوالت العامة

 بٌع وشراء البرامج و االجهزة االلكترونٌة.

 عموم التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون 

، عن وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى  13404برلم  23103122،لٌدت فى  133333.333مزاولة ؼرضها   ،رأس مالها   

 االستزراع

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2331لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2331لسنة  353ا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم . فٌما عد

 االدارة و التسوٌك للمإسسات الطبٌة المختلفه والشركات و المصانع.

 المماوالت العامة

 بٌع وشراء البرامج و االجهزة االلكترونٌة.

 عموم التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1012لسنه  123الشركه باحكام المانون  تلتزم

 شمه -الهانوفٌل  -مزاولة ؼرضها ، بجهة : مجمع االحالم متفرع من شارع الجمعٌه 

 -الدخٌله  -عمارة احمد خمٌس محمود  - 2ؼرفة رلم  - 4رلم 
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Cosmetics    شركة  ،  إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام

 الموانٌن

 المنظمة لهذا الؽرض .

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

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

 تحمٌك

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

، عن إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من  13404برلم  23103122،لٌدت فى  133333.333

 الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن

 المنظمة لهذا الؽرض .

 ٌ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 . ، بجهة : ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج ف

 شمه -الهانوفٌل  -مجمع االحالم متفرع من شارع الجمعٌه 

 -الدخٌله  -عمارة احمد خمٌس محمود  - 2ؼرفة رلم  - 4رلم 

 شركة  ،  المماوالت العامة   Expressالحجاز اكسبرٌس للتجارة والمماوالت -  46

 ت المتخصصةالمماوال

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

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

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

برلم  23103136،لٌدت فى  133333.333مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة   ،رأس مالها   

 ، عن المماوالت العامة 13431

 المماوالت المتخصصة

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 ٌ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 او او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 -عمارة المتحده لالسكان والتعمٌر  -طرٌك الحرٌه40مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ، بجهة : 

 -العطارٌن 

 شركة  ،  الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة   Expressسبرٌس للتجارة والمماوالتالحجاز اك -  41

، عن الحصول على كافة التراخٌص الالزمة  13431برلم  23103136،لٌدت فى  133333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 لمباشرة

 -العطارٌن  -عمارة المتحده لالسكان والتعمٌر  -طرٌك الحرٌه40نشاطها. ، بجهة : 

 عمرو ابوالفتوح فهمى عبدالسمٌع وشرٌكه   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  41

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

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

 .2331 

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

 ، عن ؼرض الشركة  13413برلم  23103123،لٌدت فى  333333.333،رأس مالها   

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

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

 .2331 

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

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الدور الثالث  131بجهة : عمار 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Egypt Africa      Investmentsاٌجٌبت افرٌكا لالستثمار                -  40

 االستثمار العمارى .

 ٌراد والتصدٌر.االست

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1012لسنه 121تلتزم الشركه باحكام المانون المانون رلم 

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

 المنظمة لهذا الؽرض .

 رة المستلزمات الطبٌة.تجا

 الشحن والتفرٌػ.

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13523برلم  23103121،لٌدت فى  2333333.333،رأس مالها   

 االستثمار العمارى .

 االستٌراد والتصدٌر.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1012لسنه 121تلتزم الشركه باحكام المانون المانون رلم 

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

 .المنظمة لهذا الؽرض 

 تجارة المستلزمات الطبٌة.

 الشحن والتفرٌػ.

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

 -اٌتاى البارود  -المجلدة  2بجهة : ش 

 شركة  ،  .   Egypt Africa      Investmentsاٌجٌبت افرٌكا لالستثمار                -  53

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 . 13523برلم  23103121،لٌدت فى  2333333.333

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

 تحمٌك

 2بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : ش ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها 

 -اٌتاى البارود  -المجلدة 

 شركة  ،     Friendship For Petroleum Services S.Aفرٌند شب للخدمات البترولٌه اس اٌه   -  51

ؼسٌل السٌارات.  مع  -  اإلنماذ السرٌع للسٌارات . -الامه وتشؽٌل محطه تموٌن السٌارات ، توزٌع كافة المشتمات البترولٌة   

مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة.  وٌجوز للشركة أن 

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

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

، عن الامه وتشؽٌل محطه تموٌن  13441برلم  23103131،لٌدت فى  253333.333والئحته التنفٌذٌة   ،رأس مالها   

ؼسٌل السٌارات.  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح  -اإلنماذ السرٌع للسٌارات .   -البترولٌة    السٌارات ، توزٌع كافة المشتمات

والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة.  وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن 

ال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعما

:  الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ، بجهة

 مركز وادي النطرون  -طرٌك وادي النطرون  23ؼرب فرع 

- 

شركة  ،  أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات    Bosla Advisorدفاٌزر بوصله أ -  52

 بمختلؾ أنواعها .

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

. 

 ونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .إنتاج المحتوي اإللكتر -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -

، عن أعمال التوصٌؾ والتحلٌل  13445برلم  23103131 ،لٌدت فى 15333.333أعمال التوصٌؾ   ،رأس مالها    -

 والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .

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

. 

 وره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .إنتاج المحتوي اإللكترونً بص -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -

 - 21034مدٌنة برج العرب الجدٌدة  -واحة سٌلٌكون  1أعمال التوصٌؾ ، بجهة : الدور الثانى مبنى رلم  -

 شركة  ،  والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات .   Bosla Advisorبوصله أدفاٌزر  -  53

 لتً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها ا

 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

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

 ، عن والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات . 13445برلم  23103131،لٌدت فى  15333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

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

 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

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

 - 21034مدٌنة برج العرب الجدٌدة  -واحة سٌلٌكون  1نشاطها. ، بجهة : الدور الثانى مبنى رلم 

شركة  ،  ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو    Novomed Pharmaceuticalsنوفو مٌد للصناعات الدوائٌة                   -  54

، عن ،  13415برلم  23103122،لٌدت فى  153333.333بماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   تشترٌها أو تلحمها بها وذلن ط

ؼرفة رلم ) -كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : العمار ملن السٌد المصاص 

 -( بالدور الثانى 1

 -الدخٌله  - (1شارع الطوب الرمل البوابة ) 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Novomed Pharmaceuticalsنوفو مٌد للصناعات الدوائٌة                   -  55

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع جمٌع المستحضرات الطبٌة والدوائٌة والبٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة وجمٌع المستلزمات الطبٌة

 ماوٌات.والمعملٌة ومستحضرات التجمٌل والكٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عموم التصدٌر فٌماهو مسموح به لانونا و التوكٌالت التجارٌة.

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1012لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 مختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌنمزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات ال

 ، عن ؼرض الشركة هو 13415برلم  23103122،لٌدت فى  153333.333المنظمة   ،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع جمٌع المستحضرات الطبٌة والدوائٌة والبٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة وجمٌع المستلزمات الطبٌة

 الكٌماوٌات.والمعملٌة ومستحضرات التجمٌل و

 عموم التصدٌر فٌماهو مسموح به لانونا و التوكٌالت التجارٌة.

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1012لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ت المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌنمزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجها

 -( بالدور الثانى 1ؼرفة رلم ) -المنظمة ، بجهة : العمار ملن السٌد المصاص 

 -الدخٌله  -( 1شارع الطوب الرمل البوابة ) 

 شركة  ،  لهذا الؽرض .   Novomed Pharmaceuticalsنوفو مٌد للصناعات الدوائٌة                   -  56

 تجارة وتوزٌع وتسوٌك المستحضرات الطبٌة والدوائٌة والبٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة وجمٌع المستلزمات الطبٌة والمعملٌة

 ومستحضرات التجمٌل والمستحضرات الؽذائٌة وتصنٌع كل ما سبك لدى الؽٌر

 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

 ، عن لهذا الؽرض . 13415برلم  23103122،لٌدت فى  153333.333ؼرضها فً مصر أو فً الخارج   ،رأس مالها   

 جارة وتوزٌع وتسوٌك المستحضرات الطبٌة والدوائٌة والبٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة وجمٌع المستلزمات الطبٌة والمعملٌةت

 ومستحضرات التجمٌل والمستحضرات الؽذائٌة وتصنٌع كل ما سبك لدى الؽٌر

 اخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن 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

 -( بالدور الثانى 1ؼرفة رلم ) -ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، بجهة : العمار ملن السٌد المصاص 

 -الدخٌله  -( 1الرمل البوابة ) شارع الطوب 

 اٌجً جلوبال جروب للتجارة   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة -  51

 عموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1012لسنه  121والمانون رلم  1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 تسوٌك المنتجات الؽذائٌة

، عن التجارة العامة والتوزٌع  13431برلم  23103136،لٌدت فى  53333.333كون لها   ،رأس مالها   ٌجوز للشركة ان ت

 فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 عموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 شان سجل المستوردٌنفى  1012لسنه  121والمانون رلم  1012لسنه  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 ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 تسوٌك المنتجات الؽذائٌة

 -العطارٌن  -ش شرٌؾ )الخدٌوى سابما( 131ا ، بجهة : ٌجوز للشركة ان تكون له

اٌجً جلوبال جروب للتجارة   شركة  ،  مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال  -  51

 شبٌهة باعمالها

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

 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 مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع  13431برلم  23103136،لٌدت فى  53333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 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 تشترٌ

 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

 -العطارٌن  -ش شرٌؾ )الخدٌوى سابما( 131نشاطها. ، بجهة : 

شركة  ،     Buddies For Detergents And Body Care Productsلعناٌة الشخصٌة بادٌز للمنظفات ومستلزمات ا -  50

 ؼرض الشركة هو

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنظفات ومستلزمات العناٌة الشخصٌة.

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13466برلم  23103123،لٌدت فى  53333.333

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنظفات ومستلزمات العناٌة الشخصٌة.

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 تحمٌك

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

 -المنتزة ثان  -العصافرة  532الكائن فى شارع  11

شركة  ،  أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله    Sanadسند للمماوالت والتورٌدات العمومٌة  -  63

 ً  طبما

، عن أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة  13520برلم  23103121،لٌدت فى  53333.333ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

ً من طبٌعة أخرى وذلن كله طب  ما

 -مدٌنه النوبارٌهالجدٌده  -الحى الثانى  - 2شمه رلم  431ألحكام المانون . ، بجهة : عمار رلم 

 االتحاد للتدرٌب واالستشارات   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة. -  61

 الدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المالتمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات و

 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 

 المماوالت العامة

 والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.التجارة العامة 

 االستثمار والتسوٌك العمارى .

، عن الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب  13431برلم  23103136،لٌدت فى  133333.333ٌجوز للشركة   ،رأس مالها   

 وتنمٌة الموارد البشرٌة.

 اسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المالتمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدر

 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 

 المماوالت العامة

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 االستثمار والتسوٌك العمارى .

 -سٌدى جابر  -سموحة  -ش كمال الدٌن صالح  14/13ٌجوز للشركة ، بجهة : 

تً االتحاد للتدرٌب واالستشارات   شركة  ،  ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها ال -  62

 تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 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

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من  13431برلم  23103136،لٌدت فى  133333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

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

 -سٌدى جابر  -سموحة  -ال الدٌن صالح ش كم 14/13نشاطها. ، بجهة : 

دمحم احمد دمحم مصطفى و شرٌكه   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجهٌز و ؼزل ونسج وصباؼة االلمشه بكافة  -  63

 انواعها.

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات النسٌجٌه بانواعها.

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

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجهٌز و  13442برلم  23103131،لٌدت فى  3333333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 ؼزل ونسج وصباؼة االلمشه بكافة انواعها.

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات النسٌجٌه بانواعها.

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

 -برج العرب الجدٌده  -الدور االول - 1لطعه رلم  -منطمة الخدمات  -نشاطها. ، بجهة : الحى السكنى االول 

 الشركة: السعداء لالستثمار العمارى   شركة  ،  الؽرض من تؤسٌس -  64

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

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

 2331لسنة  356. 

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

،لٌدت  133333.333او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً   ،رأس مالها   

 ة:، عن الؽرض من تؤسٌس الشرك 13403برلم  23103122فى 

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

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

 2331لسنة  356. 

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

 -الحى الثانى - 301او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً ، بجهة : عمار 

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده 

 السعداء لالستثمار العمارى   شركة  ،  الهٌئات السالفة او تشترٌها او -  65

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 ، عن الهٌئات السالفة او تشترٌها او 13403برلم  23103122،لٌدت فى  133333.333 نشاطها.  ،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

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الحى الثانى - 301مار نشاطها. ، بجهة : ع

 ام.ام سرفٌس   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  66

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

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا و بٌع اكسسوار التلٌفون المحمول.

 23103122،لٌدت فى  53333.333ارٌة ، وبشرط   ،رأس مالها   وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات الس

 ، عن ؼرض الشركة هو 13403برلم 

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

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا و بٌع اكسسوار التلٌفون المحمول.

الدور الثامن شمه  -عمارة المماولٌن العرب  3وبشرط ، بجهة :  وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ،

 سموحه - 13

 -سٌدى جابر  -

 ام.ام سرفٌس   شركة  ،  استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . -  61

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

 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 استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . 13403برلم  23103122،لٌدت فى  53333.333

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

 تحمٌك

 3ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 سموحه - 13شمه  الدور الثامن -عمارة المماولٌن العرب 

 -سٌدى جابر  -

 تامر عبد البدٌع احمد محمود و شركائه   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  61

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة ومستلزماتها.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 ، عن ؼرض الشركة  13451برلم  23103110،لٌدت فى  333333.333،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة ومستلزماتها.

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

 -سٌدى جابر  -سموحة  -عزبة حجازى  -شارع ترعة المحمودٌة  5بجهة : 

 هذه األنشطةاالنوار للمماوالت والتشٌٌد والبناء   شركة  ،  التراخٌص الالزمة لممارسة  -  60

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 التراخٌص الالزمة لممارسة هذه  13461برلم  23103110،لٌدت فى  533333.333المانون .  ،رأس مالها   ألحكام 

 األنشطة

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 الرمل -جلٌم  -( شارع ابراهٌم عبد الحمٌد ؼنٌم 5ألحكام المانون . ، بجهة : العمار رلم ) 

 االنوار للمماوالت والتشٌٌد والبناء   شركة  ،  ؼرض الشركة هو: -  13

 رات واالراضى وتمسٌمها و مدها بالمرافك والخدمات الالزمة بؽرض البٌع والبناء .شراء وتملن العما

 بناء العمارات بمختلؾ انواعها ومستوٌاتهاو تملٌكها وتملن الوحدات و تاجٌرها واالسكان االدارى والتجارى والمستشفٌات والمبانى

 الرٌاضٌة و الترفٌهٌة واالسواق والجراجات.

 الوحدات السكنٌة و التجارٌة واالدارٌة ومماوالت صٌانة المبانى و التسوٌك العمارى لحساب الؽٌر. تملٌن وتاجٌر وادارة

،لٌدت فى  533333.333االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة و على االخص استٌراد فطع الؽٌار   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة هو: 13461برلم  23103110

 واالراضى وتمسٌمها و مدها بالمرافك والخدمات الالزمة بؽرض البٌع والبناء . شراء وتملن العمارات

 بناء العمارات بمختلؾ انواعها ومستوٌاتهاو تملٌكها وتملن الوحدات و تاجٌرها واالسكان االدارى والتجارى والمستشفٌات والمبانى

 الرٌاضٌة و الترفٌهٌة واالسواق والجراجات.

 وحدات السكنٌة و التجارٌة واالدارٌة ومماوالت صٌانة المبانى و التسوٌك العمارى لحساب الؽٌر.تملٌن وتاجٌر وادارة ال

( شارع ابراهٌم عبد الحمٌد 5االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة و على االخص استٌراد فطع الؽٌار ، بجهة : العمار رلم ) 

 الرمل -جلٌم  -ؼنٌم 

 شٌٌد والبناء   شركة  ،  والخامات ومواد البناء ومستلزمات الدٌكور واالنوار للمماوالت والت -  11

 المصاعد ومستلزماتها وذلن فى حدود ؼرض الشركة.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1012لسنه  121والمانون رلم  1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 المماوالت العامة.

 إدارة المشروعات.

، عن والخامات  13461برلم  23103110،لٌدت فى  533333.333لسنة   ،رأس مالها    333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 ومواد البناء ومستلزمات الدٌكور و

 المصاعد ومستلزماتها وذلن فى حدود ؼرض الشركة.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1012لسنه  121والمانون رلم  1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون 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

 المماوالت العامة.

 إدارة المشروعات.

 الرمل -جلٌم  -( شارع ابراهٌم عبد الحمٌد ؼنٌم 5ة : العمار رلم ) لسنة ، بجه 333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات  2312االنوار للمماوالت والتشٌٌد والبناء   شركة  ،   -  12

 الترخٌص بها

 تشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المالتمدٌم االستشارات الهندسٌة )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالس

 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 

،لٌدت فى  533333.333الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار   ،رأس مالها   وذلن دون اإلخالل بؤحكام 

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 2312، عن  13461برلم  23103110

 ات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المالتمدٌم االستشارات الهندسٌة )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشار

 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 

( شارع ابراهٌم عبد 5انٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار ، بجهة : العمار رلم ) وذلن دون اإلخالل بؤحكام المو

 الرمل -جلٌم  -الحمٌد ؼنٌم 

 حسن دمحم أحمد الرشٌدى وشرٌكه   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  13

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االخشاب.

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

 ، عن ؼرض الشركة  13511برلم  23103121،لٌدت فى  333333.333،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االخشاب.

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

 -العامرٌه  -بجوار مدرسة االنطالق  -شارع السنترال  -بجهة : بجوار مساكن عبدالمادر الجدٌدة 

شركة  ،  صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من    Arkleap Technologiesأرن لٌب للتكنولوجٌا  -  14

 االلكترونٌات و مراكز أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر

 البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

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

 لكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌهاأعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإل -

. 

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

، عن صناعة تكنولوجٌا المعلومات و  13426برلم  23103135،لٌدت فى  133333.333إدخال البٌانات   ،رأس مالها    -

 االلكترونٌات و مراكز االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر

 البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

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

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

. 

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 -سٌدى جابر  -سموحة  -شارع الصفا  5برج المعتز شمة 50إدخال البٌانات ، بجهة :  -

 شركة  ،  علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .   Arkleap Technologiesأرن لٌب للتكنولوجٌا  -  15

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -

 ناتأعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌا -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

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

. 

 23103135،لٌدت فى  133333.333لها   الامه و اداره وتشؽٌل وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه   ،رأس ما -

 ، عن علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . 13426برلم 

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

 ٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌاناتتنف -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

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

. 

 -سموحة  -شارع الصفا  5عتز شمة برج الم50الامه و اداره وتشؽٌل وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه ، بجهة :  -

 -سٌدى جابر 

 شركة  ،  والالسلكٌه و االلمار الصناعٌة بعد الحصول على   Arkleap Technologiesأرن لٌب للتكنولوجٌا  -  16

 ترخٌص من الجهات المعنٌه والٌشمل ذلن االذاعه والتلٌفزٌون

 عات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعدمشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشرو -

 2333لسنه  64) ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات -

 133333.333المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت   ،رأس مالها   إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات  -

 ، عن والالسلكٌه و االلمار الصناعٌة بعد الحصول على 13426برلم  23103135،لٌدت فى 

 ترخٌص من الجهات المعنٌه والٌشمل ذلن االذاعه والتلٌفزٌون

 ات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعدمشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروع -

 2333لسنه  64) ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات -

 5برج المعتز شمة 50إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت ، بجهة :  -

 -سٌدى جابر  -سموحة  -شارع الصفا 

 شركة  ،  وتطوٌرها.   Arkleap Technologiesأرن لٌب للتكنولوجٌا  -  11

 ال.حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعم -

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

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

 ، عن وتطوٌرها. 13426برلم  23103135،لٌدت فى  133333.333تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون   ،رأس مالها   

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -

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

 العلمً والثمافً والفنً.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

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

 -سٌدى جابر  -سموحة  -شارع الصفا  5برج المعتز شمة 50تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون ، بجهة : 

 لتنفٌذٌةشركة  ،  و الئحته ا   Arkleap Technologiesأرن لٌب للتكنولوجٌا  -  11

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

 ، عن و الئحته التنفٌذٌة 13426برلم  23103135،لٌدت فى  133333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

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

 -سٌدى جابر  -سموحة  -شارع الصفا  5برج المعتز شمة 50نشاطها. ، بجهة : 

شركة  ،  تجارة وتورٌد الحاصالت    Ally s For Trading Of Agricultural Cropsاللٌز لتجارة الحاصالت الزراعٌة  -  10

 الزراعٌة.

 لتعبئة وتؽلٌؾ وتجهٌز الحاصالت الزراعٌة. الامة وتشؽٌل مصنع

 عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1012لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

،لٌدت  533333.333ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها   ،رأس مالها   

 ، عن تجارة وتورٌد الحاصالت الزراعٌة. 13430برلم  23103131فى 

 ة وتؽلٌؾ وتجهٌز الحاصالت الزراعٌة.الامة وتشؽٌل مصنع لتعبئ

 عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1012لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

طرٌك الهوارٌة 0.5ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها ، بجهة : الكٌلو 

 -العامرٌه  -كٌنج مرٌوط - بجوار فندق هٌلتون

شركة  ،  التً تزاول اعماال شبٌهة    Ally s For Trading Of Agricultural Cropsاللٌز لتجارة الحاصالت الزراعٌة  -  13

 باعمالها

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

 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

 باعمالها، عن التً تزاول اعماال شبٌهة  13430برلم  23103131،لٌدت فى  533333.333نشاطها.  ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 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

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

 -العامرٌه  -كٌنج مرٌوط -طرٌك الهوارٌة بجوار فندق هٌلتون 0.5نشاطها. ، بجهة : الكٌلو 

 اطلنتٌس للتصدٌر و التجارة العامة   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة. -  11

 لتجارٌةعموم التصدٌر و التوكٌالت ا

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

ز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌلها التً تزاول اعماال شبٌهة   ،رأس مالها   ٌجو

، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات  13433برلم  23103136،لٌدت فى  133333.333

 العمومٌة.

 ارٌةعموم التصدٌر و التوكٌالت التج

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

لشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌلها التً تزاول اعماال شبٌهة ، بجهة : ش ٌجوز ل

 المنتزه -السٌوؾ شماعة  -تماطع عبدهلل عزت مع النخٌل 

 اطلنتٌس للتصدٌر و التجارة العامة   شركة  ،  باعمالها -  12

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

 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 باعمالها 13433برلم  23103136،لٌدت فى  133333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 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

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

 المنتزه -السٌوؾ شماعة  -نشاطها. ، بجهة : ش تماطع عبدهلل عزت مع النخٌل 

 شركة  ،  التسوٌك فٌما هو مسموح به لانونا.   Rawaj Adsرواج ادز -  13

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

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

. 

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 انات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .إدخال البٌ -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

، عن التسوٌك فٌما  13432برلم  23103136،لٌدت فى  13333.333إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها   ،رأس مالها    -

 هو مسموح به لانونا.

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

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

. 

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . إدخال البٌانات -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

 -محرم بن  -الرصافة  -ش النعم 41إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها ، بجهة :  -

 شركة  ،  والتدرٌب علٌها .   Rawaj Adsرواج ادز -  14

 نمل وتداول البٌانات أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

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

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 13432برلم  23103136،لٌدت فى  13333.333مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى   ،رأس مالها   

 ، عن والتدرٌب علٌها .

 داول البٌاناتأعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وت -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

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

 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

 -محرم بن  -الرصافة  -ش النعم 41مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ، بجهة : 

 شركة  ،  الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة   Rawaj Adsرواج ادز -  15

، عن الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة  13432برلم  23103136،لٌدت فى  13333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 لمباشرة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -محرم بن  -الرصافة  -ش النعم 41نشاطها. ، بجهة : 

راس الحكمة للمكمالت الؽذائٌة واألدوٌة   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المستحضرات البشرٌة والبٌطرٌة و  -  16

 مستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌة والمطهرات

 بكل أنواعها والمستلزمات الطبٌة واألمصال واللماحات واألعالؾ ومركزاتها.

 .تصنٌع كل ما سبك لدى الؽٌر

 تزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالةتل

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

، عن الامة وتشؽٌل مصنع  13441برلم  23103131،لٌدت فى  133333.333ا   والئحته التنفٌذة ، مع عدم   ،رأس ماله

 لتصنٌع المستحضرات البشرٌة والبٌطرٌة و مستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌة والمطهرات

 بكل أنواعها والمستلزمات الطبٌة واألمصال واللماحات واألعالؾ ومركزاتها.

 .تصنٌع كل ما سبك لدى الؽٌر

 شركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالةتلتزم ال

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

 -العجمى ابو ٌوسؾ  -الدور الثانى علوى-د مفتاح جمعة/ عمارة أحمد السنانوالئحته التنفٌذة ، مع عدم ، بجهة : شارع مسج

 -الدخٌله 

راس الحكمة للمكمالت الؽذائٌة واألدوٌة   شركة  ،  تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز  -  11

 الوارده به وبالئحته

 التنفٌذٌة.

 والئحته 2311لسنة  12ط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم تتعهد الشركة بممارسة النشا

 التنفٌذٌة لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

ك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة   ،رأس مالها   او التً لد تعاونها على تحمٌ

، عن تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات  13441برلم  23103131،لٌدت فى  133333.333

 والحوافز الوارده به وبالئحته

 التنفٌذٌة.

 والئحته 2311لسنة  12وارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم تتعهد الشركة بممارسة النشاط ال

 التنفٌذٌة لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة ، بجهة : شارع مسجد 

 -العجمى ابو ٌوسؾ  -الدور الثانى علوى-مفتاح جمعة/ عمارة أحمد السنان

 -الدخٌله 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ها اوراس الحكمة للمكمالت الؽذائٌة واألدوٌة   شركة  ،  او تشترٌ -  11

 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 او تشترٌها او 13441برلم  23103131،لٌدت فى  133333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها 

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

 -العجمى ابو ٌوسؾ  -الدور الثانى علوى-نشاطها. ، بجهة : شارع مسجد مفتاح جمعة/ عمارة أحمد السنان

 - الدخٌله

 عٌسى للتورٌدات العامة واإلستثمار ش.ذ.م.م   شركة  ،   ؼرض الشركة هو : -  10

 تجارة البمالة  بكافة انواعها جملة ولطاعً . -1 

 عموم التجارة والتورٌدات والتصدٌر فً ما هو مسموح به لانونا . -2 

تزراع واستزراع االراضً المستصلحة وذلن كله فً استصالح وتجهٌز االراضً بالمرافك االساسٌة التً تجعلها لابلة لالس -3 

, ولرار رئٌس جمهورٌة مصر  2331لسنة  353فدان فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  2333حدود الل من 

 , وكذا مناطك شبه جزٌرة سٌناء وحالٌب وشالتٌن . 2331لسنة 356العربٌة رلم 

 ، عن ؼرض الشركة هو : 13434برلم  23103136،لٌدت فى  333333.333،رأس مالها    االستثمار العماري وٌشمل   -4 

 تجارة البمالة  بكافة انواعها جملة ولطاعً . -1 

 عموم التجارة والتورٌدات والتصدٌر فً ما هو مسموح به لانونا . -2 

اع واستزراع االراضً المستصلحة وذلن كله فً استصالح وتجهٌز االراضً بالمرافك االساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزر -3 

, ولرار رئٌس جمهورٌة مصر  2331لسنة  353فدان فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  2333حدود الل من 

 , وكذا مناطك شبه جزٌرة سٌناء وحالٌب وشالتٌن . 2331لسنة 356العربٌة رلم 

 تنظٌم شارع مصطفى كامل لسم الرمل 31هة : العمار الكائن برلم االستثمار العماري وٌشمل ، بج -4 

عٌسى للتورٌدات العامة واإلستثمار ش.ذ.م.م   شركة  ،  شراء االراضً وتمسٌمها ومدها بالمرافك بؽرض اعادة بٌع ها أو  -  03

 الساسٌة لالراضً الامة المنشؤت علٌها علً اختالؾ انواعها بؽرض البٌع أو التؤجٌر وكافة اعمال البنٌة ا

  

 ** مع مراعاة احكام  الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة . 

، عن شراء االراضً وتمسٌمها ومدها بالمرافك بؽرض  13434برلم  23103136،لٌدت فى  333333.333،رأس مالها     

 نشؤت علٌها علً اختالؾ انواعها بؽرض البٌع أو التؤجٌر وكافة اعمال البنٌة االساسٌة لالراضً اعادة بٌع ها أو الامة الم

  

** مع مراعاة احكام  الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة . ، بجهة :  

 م الرملتنظٌم شارع مصطفى كامل لس 31العمار الكائن برلم 

برٌدچ لالدارة والتورٌدات   شركة  ،  الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات لتمدٌم حمٌع انواع الماكوالت و  -  01

 المشروبات.

 تورٌد وبٌع اؼذٌة مؽلفة ومٌاه ؼازٌه وحلوى وبمالة جافة.

 التوكٌالت التجارٌة

 1012لسنه  123ال ٌنشئ تؤسٌس تلتزم الشركه باحكام المانون رلم فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، و 1012

 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 .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن الامة وتشؽٌل وادارة  13463برلم  23103110،لٌدت فى  53333.333التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو   ،رأس مالها   

 المطاعم الثابتة والكافترٌات لتمدٌم حمٌع انواع الماكوالت و المشروبات.

 تورٌد وبٌع اؼذٌة مؽلفة ومٌاه ؼازٌه وحلوى وبمالة جافة.

 التوكٌالت التجارٌة

 1012لسنه  123ؤسٌس تلتزم الشركه باحكام المانون رلم فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ ت 1012

 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 .

 -سٌدى جابر  -فى كامل عمارات ضباط مصط 61التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو ، بجهة : 

 برٌدچ لالدارة والتورٌدات   شركة  ،  مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة -  02

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

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

 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 مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة 13463برلم  23103110،لٌدت فى  53333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

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

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

 -سٌدى جابر  -ضباط مصطفى كامل عمارات  61نشاطها. ، بجهة : 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو:   Trans Ferry Logistics Solutionsترانس فٌرى للحلول اللوجٌستٌة  -  03

 تمدٌم خدمات لوجٌستٌات التجارة الدولٌة.

 التخلٌص الجمركى.

 لتراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطةوذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار ا

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 ، عن ؼرض الشركة هو: 13515برلم  23103121،لٌدت فى  133333.333ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 تمدٌم خدمات لوجٌستٌات التجارة الدولٌة.

 التخلٌص الجمركى.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 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

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

 ً  طبما

 -المنتزه  -طوسون  -امام االدارة التعلٌمٌة  16ألحكام المانون . ، بجهة : ش 

 سمارت جارد اٌجٌبت   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  04

 التورٌدات العمومٌة

 تؤسٌسفى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ  1012لسنه  123التوكٌالت التجارٌة.تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 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 .

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

، عن ؼرض  13521برلم  23103121،لٌدت فى  333333.333وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من   ،رأس مالها   

 الشركة هو

 التورٌدات العمومٌة

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس 1012لسنه  123التوكٌالت التجارٌة.تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 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 .

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

 -الرمل  -فلٌمنج -وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من ، بجهة : ش الطٌار احمد سعود 

سمارت جارد اٌجٌبت   شركة  ،  الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على  -  05

 تحمٌك

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

، عن الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو  13521برلم  23103121،لٌدت فى  333333.333

 التً لد تعاونها على تحمٌك

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

 -الرمل  -فلٌمنج -الطٌار احمد سعود 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Nargilaنرجٌله الدارة الكافٌترٌات والمطاعم   -  06

 ت الساخنه والبارده)عدا الكحولٌة( و تمدٌم االرزالامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات لتمدٌم وبٌع جمٌع أنواع المشروبا

 باللبن و جمٌع أنواع المؤكوالت.

 التورٌدات العمومٌة.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13532برلم  23103120،لٌدت فى  13333.333ؼرضها فً مصر أو فً   ،رأس مالها   

 ه والبارده)عدا الكحولٌة( و تمدٌم االرزالامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات لتمدٌم وبٌع جمٌع أنواع المشروبات الساخن

 باللبن و جمٌع أنواع المؤكوالت.

 التورٌدات العمومٌة.

 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

 -المنتزه  -العصافرة  -خلؾ جمال عبد الناصر  343ؼرضها فً مصر أو فً ، بجهة : شارع 

أو تلحمها بها  شركة  ،  الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها   Nargilaنرجٌله الدارة الكافٌترٌات والمطاعم   -  01

، عن الخارج ، كما ٌجوز لها أن  13532برلم  23103120،لٌدت فى  13333.333وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

المنتزه  -العصافرة  -خلؾ جمال عبد الناصر  343تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : شارع 

- 

 األخوة لتورٌد األسمنت والحدٌد   شركة  ،  تورٌد األسمنت والحدٌد. -  01

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

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

 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

 ن تورٌد األسمنت والحدٌد.، ع 13433برلم  23103136،لٌدت فى  533333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

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

 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

 -الدخٌله  -وادى الممر -نشاطها. ، بجهة : شارع خلؾ مدرسة وادى الممر االبتدائٌة 

 لدعاٌة واالعالن   شركة  ،  تورٌد مواد ومستلزمات الدعاٌة واألعالن.ان سوشال ل -  00

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

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 عن تورٌد مواد ومستلزمات الدعاٌة واألعالن.،  13416برلم  23103134،لٌدت فى  133333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 ٌ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 تشترٌ

 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

 -الدخٌله  -البٌطاش العجمى -نشاطها. ، بجهة : برج رلٌة شارع العٌادة المدٌمة

 لخدمات المتمٌزة   شركة  ،  ؼرض الشركةهوأم.أن ل -  133

 اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة.

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

 التوكٌالت التجارٌة

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1012لسنه  123م الشركه باحكام المانون رلم تلتز

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

 ، عن ؼرض الشركةهو 13464برلم  23103123ٌدت فى ،ل 233333.333المنظمة   ،رأس مالها   

 اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة.

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

 التوكٌالت التجارٌة

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 عصافرة بحرى -ش اطلس  601ج مابوركا المنظمة ، بجهة : الدور االول بر

 -المنتزه  -

 أم.أن للخدمات المتمٌزة   شركة  ،  لهذا الؽرض . -  131

 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   

 ، عن لهذا الؽرض . 13464برلم  23103123دت فى ،لٌ 233333.333

 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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 عصافرة بحرى -ش اطلس  601االول برج مابوركا 

 -المنتزه  -

 ة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةسكوٌر مٌدٌكال للتجارة و التوزٌع   شركة  ،  الشرك -  132

، عن الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة  13443برلم  23103131،لٌدت فى  53333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 لمباشرة

 المنتزه -مٌامً  -ش عمر بن عبد العزٌز 51نشاطها. ، بجهة : 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Edfi Education financeاي دي إؾ اي فاٌنانس للتعلٌم  -  133

 تصمٌم و إنتاج و بٌع البرامج بكافة أنواعها

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 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 13462برلم  23103110ت فى ،لٌد 13333333.333

 تصمٌم و إنتاج و بٌع البرامج بكافة أنواعها

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 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

 30ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 شارع مدحت الملٌجى مع رشدى طرٌك الجٌش تماطع

 -سٌدى جابر  - 1الدور 

 مشاتل شمس الزراعة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  134

 زراعة الشتالت واألشجار وتوزٌعها لصالح الؽٌر.

 . 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   

 ، عن ؼرض الشركة هو 13411برلم  23103121،لٌدت فى  133333.333

 زراعة الشتالت واألشجار وتوزٌعها لصالح الؽٌر.

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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 : 

 كز بدرمر-طرٌك احمد عرابى 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو:   EHS Logisticsاى اتش اس لوجٌستكس -  135

 النمل الدولى والبحرى للبضائع )عدا النمل السٌاحى(.

 الشحن والتفرٌػ وتاجٌر فراؼات بسفن الحاوٌات والصب)فٌما عدا التاجٌر التموٌلى(.

 المٌام باعمال وكالء الشاحنٌن.

 والمتخصصة فى مجال النمل البحرى. المماوالت العامة والمتكاملة

 الوكالة المالحٌة فٌما عدا خدمات نمل السائحٌن.

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

، عن ؼرض  13510برلم  23103121،لٌدت فى  133333.333ا   وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة   ،رأس ماله

 الشركة هو:

 النمل الدولى والبحرى للبضائع )عدا النمل السٌاحى(.

 الشحن والتفرٌػ وتاجٌر فراؼات بسفن الحاوٌات والصب)فٌما عدا التاجٌر التموٌلى(.

 المٌام باعمال وكالء الشاحنٌن.

 صة فى مجال النمل البحرى.المماوالت العامة والمتكاملة والمتخص

 الوكالة المالحٌة فٌما عدا خدمات نمل السائحٌن.

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

 العطارٌن -شارع فإاد  130شارع مصطفى باشا ناصٌة  15/13وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ، بجهة : العمار رلم

شركة  ،  ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها    EHS Logisticsاى اتش اس لوجٌستكس -  136

 21فً المادة 

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .

 مات الصٌانة المتنملة للحاوٌات.المٌام ببٌع وشراء واعمال تنظٌؾ وخد

 المٌام بجمٌع اعمال التخلٌص الجمركى والبوالص المجمعه.

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1012لسنه  121والمانون رلم  1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 23103121،لٌدت فى  133333.333شئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها   ،رأس مالها   الوكاله التجارٌه ، وال ٌن

 21، عن ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة  13510برلم 

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لصٌانة المتنملة للحاوٌات.المٌام ببٌع وشراء واعمال تنظٌؾ وخدمات ا

 المٌام بجمٌع اعمال التخلٌص الجمركى والبوالص المجمعه.

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1012لسنه  121والمانون رلم  1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

شارع مصطفى باشا ناصٌة  15/13الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها ، بجهة : العمار رلم

 العطارٌن -شارع فإاد  130

 شركة  ،  إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها   EHS Logisticsاى اتش اس لوجٌستكس -  131

 ا ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرضمن الجهات المختصة وبم

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 تمدٌم الخدمات اللوجٌستٌة.

 المٌام باعمال التخزٌن واستؽالل مخازن التبرٌد والتجمٌد و التعبئة والمستودعات )فٌما عدا مخازن المواد الخطرة(.

 بحرٌة وتشمل:المٌام بجمٌع اعمال االشؽال ال

 فن و تثبٌت الحاوٌات والسفن. -ا

 تمدٌم خدمات لنشات الماطرة والصنادل. -ب

 اعمال نظافة عنابر السفن. -ج

، عن إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة  13510برلم  23103121،لٌدت فى  133333.333،رأس مالها      -د

 ؼرضها

 حكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرضمن الجهات المختصة وبما ال ٌخل با

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 تمدٌم الخدمات اللوجٌستٌة.

 المٌام باعمال التخزٌن واستؽالل مخازن التبرٌد والتجمٌد و التعبئة والمستودعات )فٌما عدا مخازن المواد الخطرة(.

 :المٌام بجمٌع اعمال االشؽال البحرٌة وتشمل

 فن و تثبٌت الحاوٌات والسفن. -ا

 تمدٌم خدمات لنشات الماطرة والصنادل. -ب

 اعمال نظافة عنابر السفن. -ج

 العطارٌن -شارع فإاد  130شارع مصطفى باشا ناصٌة  15/13، بجهة : العمار رلم -د

ساحات وعلى وسائل النمل البرٌة شركة  ،  تعتٌك وتحمٌل وتستٌؾ البضائع بال   EHS Logisticsاى اتش اس لوجٌستكس -  131

 المختلفة.

 اعمال الدهان والمراشمة للسفن. -ه

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 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

وتستٌؾ البضائع ، عن تعتٌك وتحمٌل  13510برلم  23103121،لٌدت فى  133333.333ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 بالساحات وعلى وسائل النمل البرٌة المختلفة.

 اعمال الدهان والمراشمة للسفن. -ه

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

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 العطارٌن -شارع فإاد  130شارع مصطفى باشا ناصٌة  15/13ألحكام المانون . ، بجهة : العمار رلم

جارلٌكو لالستثمار العمارى   شركة  ،  االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك  -  130

 خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة

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

 2331لسنة  356. 

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

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

، عن االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة  13421برلم  23103135،لٌدت فى  133333.333مالها   

 والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة

 وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم 2331لسنة  353ٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم شبه جزٌرة س

 2331لسنة  356. 

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

صر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها ، بجهة : او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً م

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الحى الثانى  201عمار 

 جارلٌكو لالستثمار العمارى   شركة  ،  او -  113

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 ، عن او 13421برلم  23103135،لٌدت فى  133333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الحى الثانى  201نشاطها. ، بجهة : عمار 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Provizersبروفاٌزرز للتسوٌك التجارى -  111

 والع الكترونٌة فى جمهورٌة مصر العربٌة او ادارتهاالتسوٌك واعداد الخطط التسوٌمٌه والتسوٌك االلكترونى )ال ٌجوز تاسٌس م

 او ادارة مكاتب او فروع لموالع الكترونٌة تعمل من خارج الجمهورٌة اال بعد الحصول على ترخٌص بذلن من المجلس االعلى

 وفك الضوابط والشروط التى ٌضعها فى هذا الشان(.

 لتورٌدات العمومٌة.التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / ا

 عموم التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة

برلم  23103126،لٌدت فى  233333.333فى تنظٌم   ،رأس مالها    1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ، عن ؼرض الشركة هو 13535

 كترونٌة فى جمهورٌة مصر العربٌة او ادارتهاالتسوٌك واعداد الخطط التسوٌمٌه والتسوٌك االلكترونى )ال ٌجوز تاسٌس موالع ال

 او ادارة مكاتب او فروع لموالع الكترونٌة تعمل من خارج الجمهورٌة اال بعد الحصول على ترخٌص بذلن من المجلس االعلى

 وفك الضوابط والشروط التى ٌضعها فى هذا الشان(.

 ت العمومٌة.التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدا

 عموم التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة

 -المنتزه  -سٌدى بشر  -فى تنظٌم ، بجهة : ش دمحم الصٌرفى  1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 شركة  ،  اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى   Provizersبروفاٌزرز للتسوٌك التجارى -  112

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

 المنظمة لهذا الؽرض .

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

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

، عن اعمال الوكاله التجارٌه ،  13535برلم  23103126،لٌدت فى  233333.333ها   من لانون سوق رأس المال   ،رأس مال

 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 .

 ما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذتمدٌم االستشارات )فٌ

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

 -المنتزه  -سٌدى بشر  - الصٌرفى من لانون سوق رأس المال ، بجهة : ش دمحم

 شركة  ،  والئحته التنفٌذٌة ( .   Provizersبروفاٌزرز للتسوٌك التجارى -  113

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 إدارة المشروعات.

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

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

 ، عن والئحته التنفٌذٌة ( . 13535برلم  23103126،لٌدت فى  233333.333لشركة أن تشترن بؤي   ،رأس مالها   وٌجوز ل

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.

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

 لمشروعات.إدارة ا

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

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

 -المنتزه  -سٌدى بشر  -تشترن بؤي ، بجهة : ش دمحم الصٌرفى  وٌجوز للشركة أن

شركة  ،  وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة    Provizersبروفاٌزرز للتسوٌك التجارى -  114

 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 وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة  13535برلم  23103126،لٌدت فى  233333.333

 بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

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

 -المنتزه  -سٌدى بشر  -دمحم الصٌرفى 

 البنٌان المتٌن لالستثمار العماري   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  115

 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 

 .2331 

 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   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة هو 13414برلم  23103123،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 

 .2331 

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

الدور  201وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها ، بجهة : عمار 

 -مدٌنه النوبارٌهالجدٌده  -الحً الثانً  -الثالث 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 البنٌان المتٌن لالستثمار العماري   شركة  ،  أو التً لد تعاونها على تحمٌك -  116

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

 د تعاونها على تحمٌك، عن أو التً ل 13414برلم  23103123،لٌدت فى  133333.333

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

 -مدٌنه النوبارٌهالجدٌده  -الحً الثانً  -الدور الثالث  201

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو:   Target Hr Counsltantتارجت الستشارات الموارد البشرٌة -  111

 تمدٌم االستشارات فً كافة المجاالت و خاصة مجال الموارد البشرٌة )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات

 لعاملة فًالمتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات ا

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 21مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

، عن  13411برلم  23103121،لٌدت فى  53333.333تصوٌر مستندات   ،رأس مالها    -تمدٌم خدمات رجال االعمال )فاكس 

 ؼرض الشركة هو:

 تمدٌم االستشارات فً كافة المجاالت و خاصة مجال الموارد البشرٌة )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 21مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 - الدور الثانً اإلداري سموحة 12تصوٌر مستندات ، بجهة : شارع فوزي معاذ شمة  -تمدٌم خدمات رجال االعمال )فاكس 

 -سٌدى جابر 

 تلٌفون( -كتابة كمبٌوتر  -شركة  ،     Target Hr Counsltantتارجت الستشارات الموارد البشرٌة -  111

 الوساطه فً إنهاء كافة االجراءات االدارٌة امام الجهات الؽٌر حكومٌه

 عموم التصدٌر

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

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

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

 تحمٌك

كتابة  -، عن  13411برلم  23103121،لٌدت فى  53333.333ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها   ،رأس مالها   

 تلٌفون( -كمبٌوتر 

 الوساطه فً إنهاء كافة االجراءات االدارٌة امام الجهات الؽٌر حكومٌه

 عموم التصدٌر

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

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

 تحمٌك

 -الدور الثانً اإلداري سموحة  12ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها ، بجهة : شارع فوزي معاذ شمة 

 -سٌدى جابر 

شركة  ،  أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن    Target Hr Counsltantتارجت الستشارات الموارد البشرٌة -  110

 ً  تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله طبما

، عن أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو  13411برلم  23103121،لٌدت فى  53333.333ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 ً  أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله طبما

 -انً اإلداري سموحة الدور الث 12ألحكام المانون . ، بجهة : شارع فوزي معاذ شمة 

 -سٌدى جابر 

شركة  ،  الامة و تشؽٌل مركز لتنمٌة الموارد البشرٌة و التدرٌب    Brilliant Safety Solutionsحلول السالمة المتؤلمة  -  123

 فً مجال السالمة و الصحة المهنٌة

 االستشارات و دراسات الجدوى فى مجال السالمة و الصحة المهنٌة

 فى شؤن وتنظٌم اعمال 1012لسنه  123ومٌة و التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركه باحكام المانون رلم التورٌدات العم

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

 مة لهذا الؽرض .لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظ

، عن الامة و تشؽٌل مركز لتنمٌة الموارد  13422برلم  23103135،لٌدت فى  253333.333تصمٌم التطبٌمات   ،رأس مالها   

 البشرٌة و التدرٌب فً مجال السالمة و الصحة المهنٌة

 االستشارات و دراسات الجدوى فى مجال السالمة و الصحة المهنٌة

 فى شؤن وتنظٌم اعمال 1012لسنه  123التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركه باحكام المانون رلم التورٌدات العمومٌة و 

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

 الؽرض . لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا

 -الرمل  -ثروت  -عبدالحمٌد الدٌب 21تصمٌم التطبٌمات ، بجهة : 

شركة  ،  و البرامج الجهزة المحمول فٌما عدا تصمٌمات موالع    Brilliant Safety Solutionsحلول السالمة المتؤلمة  -  121

 االنترنت

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

 عموم التصدٌر

 مماوالت تركٌب و تورٌد انذار الحرٌك و السرلة

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

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن و البرامج  13422برلم  23103135،لٌدت فى  253333.333تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و   ،رأس مالها   

 لع االنترنتالجهزة المحمول فٌما عدا تصمٌمات موا

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

 عموم التصدٌر

 مماوالت تركٌب و تورٌد انذار الحرٌك و السرلة

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

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

 -الرمل  -ثروت  -عبدالحمٌد الدٌب 21تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و ، بجهة : 

 ئحته التنفٌذٌةشركة  ،  ال   Brilliant Safety Solutionsحلول السالمة المتؤلمة  -  122

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

 ، عن الئحته التنفٌذٌة 13422برلم  23103135،لٌدت فى  253333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

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

 -الرمل  -ثروت  -عبدالحمٌد الدٌب 21نشاطها. ، بجهة : 

 عماد محمود دمحم حسٌن وشركاه   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتوزٌع المواد الؽذائٌة. -  123

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

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتوزٌع  13425برلم  23103135،لٌدت فى  333333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 المواد الؽذائٌة.

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

 -العامرٌه  -طرٌك اسكندرٌة الماهرة الصحراوي  23نشاطها. ، بجهة : عزبة سعٌد هاشم ن 
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 زجاج.شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع ال

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األلومنٌوم.

 التورٌدات العمومٌة.

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

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

 والئحته التنفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته

 التنفٌذٌة.

 ، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الزجاج. 13420برلم  23103136،لٌدت فى  53333.333تتعهد الشركة   ،رأس مالها   

 لامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األلومنٌوم.ا

 التورٌدات العمومٌة.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

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

 والئحته التنفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته

 التنفٌذٌة.

 -المنتزه  -طرٌك الجٌش ناحٌة شارع اطلس العصافرة بحرى -الدور الخامس  601ر تتعهد الشركة ، بجهة : عما
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 والئحته 2311لسنة  12لم شركة  ،  بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار ر

 التنفٌذٌة لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

، عن بممارسة  13420برلم  23103136،لٌدت فى  53333.333مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   

 والئحته 2311لسنة  12رلم النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار 

 التنفٌذٌة لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

طرٌك الجٌش ناحٌة شارع اطلس العصافرة -الدور الخامس  601مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : عمار 

 -المنتزه  -بحرى 
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 شركة  ،  السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

، عن السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  13420برلم  23103136،لٌدت فى  53333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 لالزمة لمباشرةالتراخٌص ا

 -المنتزه  -طرٌك الجٌش ناحٌة شارع اطلس العصافرة بحرى -الدور الخامس  601نشاطها. ، بجهة : عمار 

 شركة  ،  تجارة المالبس واالحذٌة والمستلزمات الرٌاضٌة.   Go Fitجو فت -  121

 التوكٌالت التجارٌة.

 تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركةفى شان  1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 ات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشرك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن تجارة المالبس واالحذٌة  13421برلم  23103135،لٌدت فى  53333.333او التً لد تعاونها على تحمٌك   ،رأس مالها   

 والمستلزمات الرٌاضٌة.

 التوكٌالت التجارٌة.

 اعمال الوكاله التجارٌه، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركةفى شان تنظٌم  1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل

 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

 -سٌدى جابر  -سموحة  -شارع فٌكتور عمانوٌل  -او التً لد تعاونها على تحمٌك ، بجهة : مبنى زهران سٌتى مول )الدور االول( 

 رضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اوشركة  ،  ؼ   Go Fitجو فت -  121

 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 ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز  13421برلم  23103135،لٌدت فى  53333.333مالها    نشاطها.  ،رأس

 لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -سٌدى جابر  -سموحة  -شارع فٌكتور عمانوٌل  -نشاطها. ، بجهة : مبنى زهران سٌتى مول )الدور االول( 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Afro Asian Trading Companyاالفرواسٌوٌه للتجارة  -  120

 عموم التصدٌر.

 ما هو مسموح به لانونا.التجارة العامة والتوزٌع فٌ

 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 

 كتحمٌ

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13402برلم  23103122،لٌدت فى  253333.333

 عموم التصدٌر.

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 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  - 1بالزا  B3عمارة  -سموحه جراند فٌل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2311احمد دمحم احمد سٌد احمد البمرى و شرٌكه   شركة  ،  لسنة  -  133

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2311، عن لسنة  13531برلم  23103125،لٌدت فى  333333.333،رأس مالها   

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

 -العامرٌه  -مدخل البنجر  63بجهة : لرٌة الوفاء ن 

 اؼابى للمجوهرات   شركة  ،  تجارة وبٌع الذهب والمجوهرات. -  131

 ه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجو

 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 تجارة وبٌع الذهب والمجوهرات. 13415برلم  23103134،لٌدت فى  53333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 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

 -محرم بن  -شارع االسكندرانى 130نشاطها. ، بجهة : 

 شركة  ،  و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة   Reflectرٌفلكت  -  132

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

 ، عن و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة 13411برلم  23103134،لٌدت فى  333333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

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

 الدور الخامس علوى برج العز شارع مصطفى كامل امام مركز البحوث 21شمة رلم  2نشاطها. ، بجهة : ؼرفة 

 المنتزة ثان-المعمورة-الزراعٌة 

 شركة  ،  المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة.   Reflectرٌفلكت  -  133

 التورٌدات العمومٌة التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا و

 المٌام بؤعمال التشطٌبات العمارٌة.

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

 ها او تاجٌرها او اداراتهاالامه المنشات علٌها والامه المبانى والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 او استؽاللها لحسابها او لحساب الؽٌر

، عن  13411برلم  23103134،لٌدت فى  333333.333عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا والتوكٌالت   ،رأس مالها   

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة.

 و التورٌدات العمومٌة التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 المٌام بؤعمال التشطٌبات العمارٌة.

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

 ٌكها او تاجٌرها او اداراتهاالامه المنشات علٌها والامه المبانى والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتمل

 او استؽاللها لحسابها او لحساب الؽٌر

الدور الخامس علوى برج العز شارع مصطفى  21شمة رلم  2عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا والتوكٌالت ، بجهة : ؼرفة 

 كامل امام مركز البحوث

 المنتزة ثان-المعمورة-الزراعٌة 

 شركة  ،  التجارٌة.   Reflectرٌفلكت  -  134

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم -

 اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل

 ام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .باحك

 اعداد التصمٌمات الهندسٌة واعمال الدٌكور.

 بشان شركات االدارة 2312لسنة  333االشراؾ على تنفٌذ وإدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

، عن  13411برلم  23103134،لٌدت فى  333333.333الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص   ،رأس مالها   

 التجارٌة.

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم -

 اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل

 نٌن المنظمة لهذا الؽرض .باحكام الموا

 اعداد التصمٌمات الهندسٌة واعمال الدٌكور.

 بشان شركات االدارة 2312لسنة  333االشراؾ على تنفٌذ وإدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

ى برج العز شارع الدور الخامس علو 21شمة رلم  2الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص ، بجهة : ؼرفة 

 مصطفى كامل امام مركز البحوث

 المنتزة ثان-المعمورة-الزراعٌة 

 شركة  ،  بها   Reflectرٌفلكت  -  135

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

 الترخٌص بها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رٌب وتنمٌة الموارد البشرٌةالامة وتشؽٌل مركز العداد وتد

 مماوالت أعمال الترمٌم والصٌانة للمبانى.

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

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

 ، عن بها 13411برلم  23103134،لٌدت فى  333333.333تلحمها بها   ،رأس مالها   

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

 الترخٌص بها

 نمٌة الموارد البشرٌةالامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وت

 مماوالت أعمال الترمٌم والصٌانة للمبانى.

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

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

 الدور الخامس علوى برج العز شارع مصطفى كامل امام مركز البحوث 21شمة رلم  2تلحمها بها ، بجهة : ؼرفة 

 المنتزة ثان-المعمورة-الزراعٌة 

 دمحم دمحم فهمى و شركائه   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع اجهزه كهربائٌه ومنزلٌه و مكونتها. -  136

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

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع اجهزه كهربائٌه  13300برلم  23103131،لٌدت فى  333333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 ومنزلٌه و مكونتها.

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

 -محرم بن  -ش لتاة السوٌس 16نشاطها. ، بجهة : 

السٌد دمحم بران لالستٌراد و التصدٌر   شركة  ،  استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة  -  131

 ع األراضً المستصلحة. وٌشترطلالستزراع. واستزرا

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

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

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

 .2331 

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

برلم  23103111،لٌدت فى  1333333.333،رأس مالها      121االستٌراد و التصدٌر تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

راضً المستصلحة. ، عن استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األ 13453

 وٌشترط

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

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

 .2331 

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -شارع الفٌالت  - 23، بجهة : فٌال  121االستٌراد و التصدٌر تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 وال ٌنشئ تؤسٌسفى شان سجل المستوردٌن ،  1012السٌد دمحم بران لالستٌراد و التصدٌر   شركة  ،  لسنه  -  131

 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 .

 بٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال ش

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

فى شان  1012، عن لسنه  13453برلم  23103111،لٌدت فى  1333333.333تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام   ،رأس مالها   

 شئ تؤسٌسسجل المستوردٌن ، وال ٌن

 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 .

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

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

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -شارع الفٌالت  - 23تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام ، بجهة : فٌال 

 السٌد دمحم بران لالستٌراد و التصدٌر   شركة  ،  المانون و الئحته التنفٌذٌة -  130

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

 انون و الئحته التنفٌذٌة، عن الم 13453برلم  23103111،لٌدت فى  1333333.333نشاطها  ،رأس مالها   

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

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -شارع الفٌالت  - 23نشاطها ، بجهة : فٌال 

عامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا و على األخص تجارة و سكوٌر مٌدٌكال للتجارة و التوزٌع   شركة  ،  التجارة ال -  143

 توزٌع المستلزمات الطبٌة / التورٌدات

 العمومٌة

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

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 13443برلم  23103131،لٌدت فى  53333.333مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى   ،رأس مالها   

 التوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا و على األخص تجارة و توزٌع المستلزمات الطبٌة / التورٌدات، عن التجارة العامة و



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 العمومٌة

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

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 المنتزه -مٌامً  -ش عمر بن عبد العزٌز 51مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ، بجهة : 

 الكافٌترٌات   شركة  ،  ؼرض الشركة هوالفراعنه الدارة المطاعم و -  141

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

 التٌن اواى.

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13534برلم  23103120،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.

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

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

 تحمٌك

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

 العصافرة لبلى -من مصطفى كامل  45مكسٌمول ش 

 -المنتزه  -

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   I.Smile Dental Clinicمركز اى سماٌل دنتٌل كلٌنن -  142

 % سنوٌا بالمجان من الحاالت التً ٌتم تمدٌم الخدمة 13الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى عالج االسنان بشرط أن تمدم 

 الطبٌة أو العالجٌة او التشخٌصٌه لها

 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

برلم  23103121،لٌدت فى  53333.333ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة هو 13516

 % سنوٌا بالمجان من الحاالت التً ٌتم تمدٌم الخدمة 13ة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى عالج االسنان بشرط أن تمدم الام

 الطبٌة أو العالجٌة او التشخٌصٌه لها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 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

 -الرمل  - -لوران  -ش عبدالسالم عارؾ  231ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها ، بجهة : 

شركة  ،  أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .     I.Smile Dental Clinicنمركز اى سماٌل دنتٌل كلٌن -  143

، عن أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ،  13516برلم  23103121،لٌدت فى  53333.333،رأس مالها   

 -الرمل  - -لوران  -ش عبدالسالم عارؾ  231بجهة : 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Levana Pharmaٌفانا فارما لألدوٌةل -  144

 تجارة االدوٌة والمستحضرات الطبٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والخٌوط الجراحٌة والمحالٌل الطبٌة وتؽذٌة االطفال

 الؽٌر.والمكمالت الؽذائٌة واألجهزة والمعدات واالدوات الطبٌة ومستلزماتها وخاماتها و تصنٌعها لدى 

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1012لسنه  121والمانون رلم  1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ، عن ؼرض الشركة هو 13521برلم  23103121،لٌدت فى  53333.333الوكاله التجارٌه،   ،رأس مالها   

 تجارة االدوٌة والمستحضرات الطبٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والخٌوط الجراحٌة والمحالٌل الطبٌة وتؽذٌة االطفال

 الؽٌر.والمكمالت الؽذائٌة واألجهزة والمعدات واالدوات الطبٌة ومستلزماتها وخاماتها و تصنٌعها لدى 

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1012لسنه  121والمانون رلم  1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 -المنتزه ثانى-المندرة المبلٌة -حفنى الوكاله التجارٌه، ، بجهة : ش ملن 

شركة  ،  وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول    Levana Pharmaلٌفانا فارما لألدوٌة -  145

 على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌةالدعاٌة 

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 اعداد الدراسات و االبحاث العلمٌة

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

برلم  23103121،لٌدت فى  53333.333،رأس مالها      2312لسنة  333إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 ، عن وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها 13521

 ن المنظمة لهذا الؽرضمن الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 اعداد الدراسات و االبحاث العلمٌة

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

 -المنتزه ثانى-المندرة المبلٌة -، بجهة : ش ملن حفنى  2312لسنة  333المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم إدارة 

 شركة  ،  بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و   Levana Pharmaلٌفانا فارما لألدوٌة -  146

 اجراءات الترخٌص بها

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 2312لسنة  333لم مع مراعاه المرار الوزارى ر

 التجارة االلكترونٌه عبر االنترنت ) فٌما عدا انشاء وادارة الموالع االلكترونٌة(

 استؽالل العالمات التجارٌة )الفرنشاٌز(

 البٌع بالعموله.

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

، عن بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما  13521برلم  23103121،لٌدت فى  53333.333وٌجوز للشركة   ،رأس مالها   

 لما ورد بموافمة و

 اجراءات الترخٌص بها

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

 التجارة االلكترونٌه عبر االنترنت ) فٌما عدا انشاء وادارة الموالع االلكترونٌة(

 استؽالل العالمات التجارٌة )الفرنشاٌز(

 البٌع بالعموله.

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

 -المنتزه ثانى-المندرة المبلٌة -وٌجوز للشركة ، بجهة : ش ملن حفنى 

شركة  ،  أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول    Levana Pharmaلٌفانا فارما لألدوٌة -  141

 شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك أعماال

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 ، عن أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها  13521برلم  23103121،لٌدت فى  53333.333

 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 

 -المنتزه ثانى-المندرة المبلٌة -ملن حفنى 

 م المعلومات   شركة  ،  ؼرض الشركة هوالشروق الصناعٌة المطوره لنظ -  141

C.P.U ًالامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع و تجمٌع الحاسب االل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الامة و تشؽٌل و ادارة مركز ألعداد و تنمٌة و تدرٌب الموارد البشرٌة.

 تلتزم الشركة إفراد 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 

،لٌدت فى  53333.333طة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الواردهبه   ،رأس مالها   عدم تمتع األنش

 ، عن ؼرض الشركة هو 13514برلم  23103121

C.P.U ًالامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع و تجمٌع الحاسب االل 

 الامة و تشؽٌل و ادارة مركز ألعداد و تنمٌة و تدرٌب الموارد البشرٌة.

 تلتزم الشركة إفراد 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 الواردهبه ، بجهة : خلؾ برج الشروق ثانى نمرة من عدم تمتع األن

 امتداد طرٌك مصطفى

 المنتزه -كامل ملن مجدى رشاد لطب 

 الشروق الصناعٌة المطوره لنظم المعلومات   شركة  ،  وبالئحته التنفٌذٌة. -  140

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن وبالئحته التنفٌذٌة. 13514برلم  23103121،لٌدت فى  53333.333

 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 و

 تحمٌك

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

 نمرة من امتداد طرٌك مصطفىبرج الشروق ثانى 

 المنتزه -كامل ملن مجدى رشاد لطب 

 شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة و التصنٌع لدى الؽٌر.   Trade Vestترٌد فٌست  -  153

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

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

 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

، عن  13433برلم  23103131،لٌدت فى  53333.333الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة   ،رأس مالها   مع مراعاة احكام 

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة و التصنٌع لدى الؽٌر.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 اي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن ب

 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

 - 4شمة رلم  -بجوار امن الدولة  -وانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة : الحى االول عمارة خالد دوربن مع مراعاة احكام الم

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده 

 شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة   Trade Vestترٌد فٌست  -  151

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  13433برلم  23103131،لٌدت فى  53333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 الالزمة لمباشرة

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  - 4شمة رلم  -بجوار امن الدولة  -نشاطها. ، بجهة : الحى االول عمارة خالد دوربن 

 العمالة بالخارج   شركة  ،  ؼرض الشركة هو األطباء انترناشونال اللحاق -  152

 الحاق العمالة المصرٌة للعمل بالخارج

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13414برلم  23103122،لٌدت فى  133333.333

 ة للعمل بالخارجالحاق العمالة المصرٌ

 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

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

 ( سابما متفرع من شارع 15شارع احمد حافظ ) 64

 -المنتزه  -سٌدى بشر -العٌسوى 

ت )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات سكوب انترناشٌونال لالستشارات و التدرٌب   شركة  ،  تمدٌم االستشارا -  153

 والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال

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

 التنفٌذٌة ( .من لانون سوق رأس المال والئحته  21علٌها فً المادة 

 إلامة وتنظٌم الحفالت العامة و المإتمرات والمعارض )بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة(.

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

)فٌما عدا االستشارات ، عن تمدٌم االستشارات  13452برلم  23103111،لٌدت فى  10333.333ٌجوز للشركة   ،رأس مالها   

 المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 تنفٌذٌة ( .من لانون سوق رأس المال والئحته ال 21علٌها فً المادة 

 إلامة وتنظٌم الحفالت العامة و المإتمرات والمعارض )بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة(.

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 -سٌدى جابر  -رشدى  -ش رشدى باشا 20ٌجوز للشركة ، بجهة : 

ت و التدرٌب   شركة  ،  ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات سكوب انترناشٌونال لالستشارا -  154

 و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

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

 حكام المانون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً أل

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

، عن ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من  13452برلم  23103111،لٌدت فى  10333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 ات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاالوجوه مع الشرك

 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

 -سٌدى جابر  -رشدى  -ش رشدى باشا 20نشاطها. ، بجهة : 

 الرٌؾ الشرلى لالستثمار الزراعى   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  155

 اسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فًاستصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األس

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

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2331لسنة  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.

 ، عن ؼرض الشركة هو 13463برلم  23103123،لٌدت فى  4053333.333تربٌة   ،رأس مالها   

 اسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فًاستصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األس

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

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2331لسنة  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.

 -الدلنجات  -الوفائٌة -الشارع األول -تربٌة ، بجهة : منزل الحاج محمود عمارة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

كة  ،  جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو الرٌؾ الشرلى لالستثمار الزراعى   شر -  156

 إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.

 إلامة المزارع السمكٌة .

 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

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

، عن جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو  13463برلم  23103123 ،لٌدت فى 4053333.333

 التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.

 إلامة المزارع السمكٌة .

 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 : منزل 

 -الدلنجات  -الوفائٌة -الشارع األول -لحاج محمود عمارة ا

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Petrolicبترولٌن للمماوالت و التورٌدات  -  151

 المماوالت العامة

 التورٌدات العامة

 ( الخدمات البترولٌة من االختبارات الؽٌر اتالفٌةNDTو اجهزة لٌاس سمن اللحامات و الفحص و االختبار و التفتٌش الهندسى و )

 اجهزة و معدات الكشؾ على اللحامات و طرق لٌاسها.

 التوكٌالت التجارٌة

 التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فىفى شان تنظٌم اعمال الوكاله  1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13531برلم  23103120،لٌدت فى  233333.333

 المماوالت العامة

 التورٌدات العامة

 ( الخدمات البترولٌة من االختبارات الؽٌر اتالفٌةNDTة لٌاس سمن اللحامات و الفحص و االختبار و التفتٌش الهندسى و )و اجهز

 اجهزة و معدات الكشؾ على اللحامات و طرق لٌاسها.

 التوكٌالت التجارٌة

 ٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فىفى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجار 1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 -ادكو  -شارع سعد زؼلول الدور االول علوى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شركة  ،  الموانٌن   Petrolicبترولٌن للمماوالت و التورٌدات  -  151

 ظمة لهذا الؽرض .المن

 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

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

 ، عن الموانٌن 13531برلم  23103120،لٌدت فى  233333.333

 المنظمة لهذا الؽرض .

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

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

 تحمٌك

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

 -ادكو  -شارع سعد زؼلول الدور االول علوى 

أر أند كى إلدارة وتشؽٌل وصٌانة مصانع البتروكٌماوٌات واألسمده والكٌماوٌات   شركة  ،  ادارة المشروعات وعلى  -  150

 األخص مشروعات البتروكٌماوٌات واألسمدة والكٌماوٌات

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

 الترخٌص بها

 صٌانة مصانع البتروكٌماوٌات واألسمدة والكٌماوٌات.

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

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

، عن ادارة المشروعات وعلى األخص مشروعات البتروكٌماوٌات واألسمدة  13410برلم  23103121،لٌدت فى  53333.333

 والكٌماوٌات

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

 الترخٌص بها

 صٌانة مصانع البتروكٌماوٌات واألسمدة والكٌماوٌات.

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

او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او ، بجهة : الوحده رلم 

 -سٌدى جابر  -سماره شارع فوزى معاذ  0بالدور الثانى من العمارة رلم  3

 والكٌماوٌات   شركة  ،  تشترٌها اوأر أند كى إلدارة وتشؽٌل وصٌانة مصانع البتروكٌماوٌات واألسمده  -  163

 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 تشترٌها او 13410برلم  23103121،لٌدت فى  53333.333نشاطها.  ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 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  -معاذ سماره شارع فوزى  0بالدور الثانى من العمارة رلم  3نشاطها. ، بجهة : الوحده رلم 

ٌاسر دمحم عبد الحمٌد و شرٌكه   شركة  ،  االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة  -  161

 والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة

 د بمرار رئٌس الجمهورٌة رلموما ور 2331لسنة  353شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 2331لسنة  356. 

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

، عن االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات  13436برلم  23103131،لٌدت فى  333333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 انٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمةالعمر

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

 2331لسنة  356. 

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

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  - 21شمه رلم  -الحى الثانى  201نشاطها. ، بجهة : عمار 

 شركة  ،  او تشترٌها او   MORSE COED For Marketing Solutionمورس كود للحلول التسوٌمٌة -  162

 ه التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحت

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

 ، عن او تشترٌها او 13431برلم  23103131،لٌدت فى  253333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -الرمل  -رشدى  -الدور االول  - 3شمة رلم  -ش عبد الحمٌد العبادى  14نشاطها. ، بجهة : 

شركة  ،  التسوٌك االلكترونى والرلمى    MORSE COED For Marketing Solutionمورس كود للحلول التسوٌمٌة -  163

 والتجارة االلكترونٌة عبر االنترنت )فٌماعدا تاسٌس او ادارة الموالع االلكترونٌة(.

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات .

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

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

، عن التسوٌك االلكترونى والرلمى والتجارة االلكترونٌة عبر االنترنت  13431برلم  23103131،لٌدت فى  253333.333

 )فٌماعدا تاسٌس او ادارة الموالع االلكترونٌة(.

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات .

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

ش عبد  14واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة ، بجهة : 

 -الرمل  -رشدى  -الدور االول  - 3شمة رلم  -الحمٌد العبادى 

 شركة  ،  المنصوص   MORSE COED For Marketing Solutionمورس كود للحلول التسوٌمٌة -  164

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 21علٌها فً المادة 

 ل معرض على حدة(.إلامة وتنظٌم الندوات والمإتمرات والمعارض )بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لك

 الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة.

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1012لسنه  121والمانون رلم  1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

س الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول   ،رأس مالها   وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌ

 ، عن المنصوص 13431برلم  23103131،لٌدت فى  253333.333

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 21علٌها فً المادة 

 رض على حدة(.إلامة وتنظٌم الندوات والمإتمرات والمعارض )بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل مع

 الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة.

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1012لسنه  121والمانون رلم  1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

ش عبد الحمٌد  14شركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول ، بجهة : وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس ال

 -الرمل  -رشدى  -الدور االول  - 3شمة رلم  -العبادى 

 شركة  ،  على التراخٌص   MORSE COED For Marketing Solutionمورس كود للحلول التسوٌمٌة -  165

 ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرضالالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال 

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

 انشاء وادارة و تشؽٌل لاعات اللامة الندوات و المإتمرات و تاجٌرها للؽٌر.

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

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

 ، عن على التراخٌص 13431برلم  23103131،لٌدت فى  253333.333

 احكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرضالالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل ب

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

 انشاء وادارة و تشؽٌل لاعات اللامة الندوات و المإتمرات و تاجٌرها للؽٌر.

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ش عبد  14او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة ، بجهة : 

 -الرمل  -رشدى  -الدور االول  - 3شمة رلم  -الحمٌد العبادى 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   SH.A.M Pharmaceutical Industriesشام للصناعات الدوائٌة -  166

 تصنٌع األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌة والمبٌدات الحشرٌة واألجهزة الطبٌة والتعوٌضٌة

 والمواد الؽذائٌة لدى الؽٌر.

 والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌة والمبٌدات الحشرٌة واألجهزة الطبٌة تجارة وتوزٌع األدوٌة البشرٌة

 والتعوٌضٌة والمواد الؽذائٌة.

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 لفى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعما 1012لسنه  121والمانون رلم  1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ، عن ؼرض الشركة هو 13400برلم  23103125،لٌدت فى  1333333.333الوكاله   ،رأس مالها   

 تصنٌع األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌة والمبٌدات الحشرٌة واألجهزة الطبٌة والتعوٌضٌة

 والمواد الؽذائٌة لدى الؽٌر.

 والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌة والمبٌدات الحشرٌة واألجهزة الطبٌةتجارة وتوزٌع األدوٌة البشرٌة 

 والتعوٌضٌة والمواد الؽذائٌة.

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1012لسنه  121والمانون رلم  1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 أرض شركة المحارٌث-المبنى االدارى  3الوكاله ، بجهة : الوحدة رلم 

 -مٌناء البصل  -المبارى -والهندسة 

شركة  ،  التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى    SH.A.M Pharmaceutical Industriesشام للصناعات الدوائٌة -  161

 الزمة لمزاولة ؼرضهاحك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص ال

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 ادارة الصٌدلٌات.

 الامة وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجٌة أو طبٌة .

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

 23103125،لٌدت فى  1333333.333وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها   ،رأس مالها   

الزمة ، عن التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص ال 13400برلم 

 لمزاولة ؼرضها

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 ادارة الصٌدلٌات.

 الامة وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجٌة أو طبٌة .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

أرض شركة -المبنى االدارى  3وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها ، بجهة : الوحدة رلم 

 المحارٌث

 -مٌناء البصل  -المبارى -والهندسة 

شركة  ،  التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً    SH.A.M Pharmaceutical Industriesشام للصناعات الدوائٌة -  161

 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 13400برلم  23103125،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 : 

 ض شركة المحارٌثأر-المبنى االدارى  3الوحدة رلم 

 -مٌناء البصل  -المبارى -والهندسة 

 اندوسترٌا للتوكٌالت الصناعٌة   شركة  ،  االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة -  160

 فى شان سجل المستوردٌن 1012لسنه  121والمانون رلم  1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌصوتنظٌم اعمال الوكاله التج

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

 اال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعم

 ، عن االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة 13411برلم  23103122،لٌدت فى  133333.333او التً لد   ،رأس مالها   

 فى شان سجل المستوردٌن 1012لسنه  121والمانون رلم  1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

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

 هة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌ

 -الرمل  -ساباباشا  -متفرع من مصطفى ابو هٌؾ  111شارع  3او التً لد ، بجهة : 

اندوسترٌا للتوكٌالت الصناعٌة   شركة  ،  تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج  -  113

 فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 ً  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة تلحمها بها و ذلن طبما

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

، عن تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً  13411برلم  23103122،لٌدت فى  133333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

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

 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

 -الرمل  -ساباباشا  -ابو هٌؾ متفرع من مصطفى  111شارع  3نشاطها. ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شركة  ،  االستٌراد والتصدٌر.   JMN International Trading Import - Exportجى.ام.ان للتجارة الدولٌة  -  111

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1012لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكاممزاولة ؼرضها إال بعد 

 الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

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

 لتً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها ا

 ، عن االستٌراد والتصدٌر. 13435برلم  23103136،لٌدت فى  153333.333او التً لد تعاونها   ،رأس مالها   

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1012لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

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

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

 -سٌدى جابر  -سموحة -شارع فٌكتور عمانوٌل  5الدور الثالث عمار رلم  335او التً لد تعاونها ، بجهة : شمة 

ً شركة  ،  على تحمٌك ؼرضها ف   JMN International Trading Import - Exportجى.ام.ان للتجارة الدولٌة  -  112

 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 على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج  13435برلم  23103136،لٌدت فى  153333.333   نشاطها.  ،رأس مالها

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -سٌدى جابر  -سموحة -شارع فٌكتور عمانوٌل  5الدور الثالث عمار رلم  335نشاطها. ، بجهة : شمة 

 الكترو ترٌدٌنج ترانس بورت   شركة  ،  المماوالت العامة و التورٌدات العمومٌة -  113

 تجارة لطع ؼٌار السٌارات

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

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

 نفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته الت

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

 ، عن المماوالت العامة و التورٌدات العمومٌة 13430برلم  23103136،لٌدت فى  13333.333نشاطها.  ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تجارة لطع ؼٌار السٌارات

 كون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان ت

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

 ٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنف

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

 -الدخٌله  -ش الحى العجمى البٌطاش  -بجوار مسجد الؽفور  -نشاطها. ، بجهة : الدور االول 
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 تمدٌم الخدمات اللوجٌستٌة

 تورٌد المواد الؽذائٌة للسفن.

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

 ً  طبما

 ، عن ؼرض الشركة هو: 13411برلم  23103123،لٌدت فى  133333.333رأس مالها   ألحكام المانون .  ،

 تمدٌم الخدمات اللوجٌستٌة

 تورٌد المواد الؽذائٌة للسفن.

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

 ً  طبما

 -الرمل  -جلٌم -الخٌاط ألحكام المانون . ، بجهة : شارع شاكر 

 البنٌان للمماوالت والتورٌدات واألستثمار العمارى   شركة  ،  ؼرض الشركة هو: -  115

 المماوالت العامة.

 التورٌدات العمومٌة.

 االستثمار العمارى واعمال االنشاءات المتكاملة و التشطٌبات.

 رٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطةوذلن 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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 ً  طبما

 ، عن ؼرض الشركة هو: 13522برلم  23103121،لٌدت فى  133333.333ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 المماوالت العامة.

 التورٌدات العمومٌة.

 االستثمار العمارى واعمال االنشاءات المتكاملة و التشطٌبات.

 ن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطةوذلن 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

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

 -برج العرب - 5بلون  6المجاورة  -الدور االول  3ألحكام المانون . ، بجهة : العمار رلم 

 الهندسٌة لالشؽال المعدنٌة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  116

 الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن.

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

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

 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 13524برلم  23103121،لٌدت فى  23333.333

 الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن.

 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 أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

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

 -اللبان  -ابى الدرداء 

شركة  ،  ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما    Kian Property Developmentsكٌان لتطوٌر الممتلكات العمارٌة -  111

 ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و 

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

، عن ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز  13423برلم  23103135،لٌدت فى  533333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اولها 

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 -الرمل  -نو شارع حامد الخولى بناصٌة سان ستٌفا 1نشاطها. ، بجهة : 

شركة  ،  المماوالت العامة والمتخصصة    Kian Property Developmentsكٌان لتطوٌر الممتلكات العمارٌة -  111

 والمتكاملة.

 اعداد التصمٌمات الهندسٌة وأعمال الدٌكور.

 االشراؾ على تنفٌذ المشروعات.

 الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة

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

 التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت.

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

،  13423برلم  23103135،لٌدت فى  533333.333مالٌة عن األوراق المالٌة   ،رأس مالها   واالستحواذ وكذا االستشارات ال

 عن المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة.

 اعداد التصمٌمات الهندسٌة وأعمال الدٌكور.

 االشراؾ على تنفٌذ المشروعات.

 الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة

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

 التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت.

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

 -الرمل  -شارع حامد الخولى بناصٌة سان ستٌفانو  1ٌة عن األوراق المالٌة ، بجهة : واالستحواذ وكذا االستشارات المال

شركة  ،  ألنشطة الشركات العاملة فً مجال    Kian Property Developmentsكٌان لتطوٌر الممتلكات العمارٌة -  110

 األوراق المالٌة المنصوص

 ته التنفٌذٌة ( .من لانون سوق رأس المال والئح 21علٌها فً المادة 

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1012لسنه  121والمانون رلم  1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

، عن ألنشطة  13423برلم  23103135،لٌدت فى  533333.333الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات   ،رأس مالها   

 الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 21فً المادة  علٌها

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1012لسنه  121والمانون رلم  1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 عمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌصوتنظٌم ا

 -الرمل  -شارع حامد الخولى بناصٌة سان ستٌفانو  1الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات ، بجهة : 

،  المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن  شركة    Kian Property Developmentsكٌان لتطوٌر الممتلكات العمارٌة -  113

 المنظمة لهذا الؽرض

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا والتورٌدات العمومٌة

 االستثمار والتسوٌك العمارى .

 لتها او بعدشراء وبٌع وتاجٌر وامتالن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحا -

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

 او استؽاللها لحسابها او لحساب الؽٌر

المختصة وبما ، عن  13423برلم  23103135،لٌدت فى  533333.333استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك   ،رأس مالها   

 ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا والتورٌدات العمومٌة

 االستثمار والتسوٌك العمارى .

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

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

 او استؽاللها لحسابها او لحساب الؽٌر

 -الرمل  -شارع حامد الخولى بناصٌة سان ستٌفانو  1استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك ، بجهة : 

شركة  ،  األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع.    Kian Property Developmentsكٌان لتطوٌر الممتلكات العمارٌة -  111

 واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط

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

 الري بطرٌك الؽمراالستزراع ولٌس 

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

 .2331 

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

، عن األساسٌة التً تجعلها  13423برلم  23103135،لٌدت فى  533333.333او التً لد تعاونها على تحمٌك   ،رأس مالها   

 لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط

 ثة فىفً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌ

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 .2331 

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

 -الرمل  -شارع حامد الخولى بناصٌة سان ستٌفانو  1لتً لد تعاونها على تحمٌك ، بجهة : او ا

 فلورٌدا فارم للتصدٌر والتجارة   شركة  ،  الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة -  112

ول على كافة التراخٌص ، عن الشركة الحص 13431برلم  23103131،لٌدت فى  133333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 الالزمة لمباشرة

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الحى الثانى -ش السنترال الجدٌد  311نشاطها. ، بجهة : عمار 

 فلورٌدا فارم للتصدٌر والتجارة   شركة  ،  عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا. -  113

 والخضروات والفاكهة واألعالؾ.تجارة و تورٌد المواد الؽذائٌةوالحاصالت الزراعٌة 

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

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

 بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها 

برلم  23103131،لٌدت فى  133333.333مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى   ،رأس مالها   

 ، عن عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا. 13431

 خضروات والفاكهة واألعالؾ.تجارة و تورٌد المواد الؽذائٌةوالحاصالت الزراعٌة وال

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

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

 و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة تلحمها بها

مدٌنه النوبارٌه  -الحى الثانى -ش السنترال الجدٌد  311مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ، بجهة : عمار 

 -الجدٌده 

 رض الشركة هوشركة  ،   ؼ   omega pro pharmaceuticalsاومٌجا برو للصناعات الدوائٌة  -  114

 -الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع جمٌع المستحضرات الطبٌة والدوائٌة والبٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة وجمٌع المستلزمات الطبٌة 

 -والمعملٌة ومستحضرات التجمٌل والكٌماوٌات 

 -لزمات الطبٌة والمعملٌة تجارة وتوزٌع وتسوٌك المستحضرات الطبٌة والدوائٌة والبٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة وجمٌع المست

 -ومستحضرات التجمٌل والمستحضرات الؽذائٌة و تصنٌع كل ما سبك لدى الؽٌر 

فى شان تنظٌم اعمال   ،رأس مالها    1012تلتزم الشركه باحكام المانون رلم لسنه  -عموم التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة  

 لشركة هو، عن ؼرض ا 13416برلم  23103122،لٌدت فى  133333.333

 -الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع جمٌع المستحضرات الطبٌة والدوائٌة والبٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة وجمٌع المستلزمات الطبٌة 

 -والمعملٌة ومستحضرات التجمٌل والكٌماوٌات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -تجارة وتوزٌع وتسوٌك المستحضرات الطبٌة والدوائٌة والبٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة وجمٌع المستلزمات الطبٌة والمعملٌة 

 -ومستحضرات التجمٌل والمستحضرات الؽذائٌة و تصنٌع كل ما سبك لدى الؽٌر 

فى شان تنظٌم اعمال ، بجهة : العمار ملن  1012تلتزم الشركه باحكام المانون رلم لسنه  -عموم التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة  

 -( بالدور الثانى 2ؼرفة رلم )  –السٌد المصاص 

 -الدخٌله  -( 1البوابه )  –شارع الطوب الرمل 

 شركة  ،  الوكاله التجارٌه ، وال   omega pro pharmaceuticalsاومٌجا برو للصناعات الدوائٌة  -  115

 زاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصةٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى م

 وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 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

، عن الوكاله  13416برلم  23103122،لٌدت فى  133333.333ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما   ،رأس مالها   

 التجارٌه ، وال

 ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة

 وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 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

 -( بالدور الثانى 2ؼرفة رلم )  –ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ، بجهة : العمار ملن السٌد المصاص 

 -الدخٌله  -( 1البوابه )  –شارع الطوب الرمل 

شركة  ،  ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو    omega pro pharmaceuticalsا برو للصناعات الدوائٌة اومٌج -  116

، عن ٌجوز لها أن  13416برلم  23103122،لٌدت فى  133333.333تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

( بالدور 2ؼرفة رلم )  –حكام المانون . ، بجهة : العمار ملن السٌد المصاص تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً أل

 -الثانى 

 -الدخٌله  -( 1البوابه )  –شارع الطوب الرمل 

 الفرعونٌة المتحدة للتجارة و التصدٌر   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -  111

 عموم التصدٌر

 كون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان ت

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

 ٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنف

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به  13413برلم  23103134،لٌدت فى  1233333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 لانونا

 عموم التصدٌر

 ون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تك

 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

 -ى جابرسٌد -اسماعٌل سري  -عمارة الوالٌات المتحده  31الدور الثالث عمار رلم  0نشاطها. ، بجهة : شمة رلم 

 لمادا لالستثمار و التنمٌة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  111

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

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

 .2331 

 عموم المماوالت.

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

برلم  23103126،لٌدت فى  133333.333ا   الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة   ،رأس ماله

 ، عن ؼرض الشركة هو 13534

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

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

 .2331 

 عموم المماوالت.

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

مدٌنه النوبارٌه  -( مول دٌزرت روز 1) الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة ، بجهة : مكتب 

 -الجدٌده 

 والئحته التنفٌذة ، مع 2311لسنة  12لمادا لالستثمار و التنمٌة   شركة  ،  بمانون اإلستثمار رلم  -  110

 عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارهبه وبالئحته التنفٌذٌة.

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

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

، عن بمانون اإلستثمار  13534برلم  23103126،لٌدت فى  133333.333للشركة أن تشترن بؤي وجه   ،رأس مالها   وٌجوز 

 والئحته التنفٌذة ، مع 2311لسنة  12رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارهبه وبالئحته التنفٌذٌة.

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

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -( مول دٌزرت روز 1أن تشترن بؤي وجه ، بجهة : مكتب ) وٌجوز للشركة 

لمادا لالستثمار و التنمٌة   شركة  ،  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها  -  103

 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 من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها  13534برلم  23103126،لٌدت فى  133333.333

 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 : 

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -( مول دٌزرت روز 1مكتب ) 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Unity Out Sourcingٌونٌتى اوت سورسٌنج -  101

 االتصاالت )كول سنتر( إلامة وتشؽٌل مراكز

 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   

 ، عن ؼرض الشركة هو 13531برلم  23103121،لٌدت فى  53333.333

 إلامة وتشؽٌل مراكز االتصاالت )كول سنتر(

 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 أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

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

 سابا-( عمارة المصر ابراج السراٌا  131ادارى رلم ) 

 -الرمل  -باشا 

 دمحم ابو طٌر للمشوٌات   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  102

 الامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع-

 مؤكوالت والمشروبات)عدا الكحولٌة(ال

 إلامة و تشؽٌل المرى السٌاحٌة والشمك واالجنحة الفندلٌة واألنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمٌة وترفٌهٌة ورٌاضٌة

 وتجارٌة و ثمافٌة

 و االجتماعاتالامة و ادارة و تشؽٌل الموالت و المحالت التجارٌة و الموتٌالت و لاعات المناسبات و االفراح 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 133333.333تجارة و تورٌد المواد الؽذائٌة و المشروبات الطازجة و المحفوظه بكافة انواعها عدا المشروبات   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة هو 13526برلم  23103121،لٌدت فى 

 الامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع-

 والمشروبات)عدا الكحولٌة(المؤكوالت 

 إلامة و تشؽٌل المرى السٌاحٌة والشمك واالجنحة الفندلٌة واألنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمٌة وترفٌهٌة ورٌاضٌة

 وتجارٌة و ثمافٌة

 اعاتالامة و ادارة و تشؽٌل الموالت و المحالت التجارٌة و الموتٌالت و لاعات المناسبات و االفراح و االجتم

 -تجارة و تورٌد المواد الؽذائٌة و المشروبات الطازجة و المحفوظه بكافة انواعها عدا المشروبات ، بجهة : ش صفٌة زؼلول 

 -الرمل  -محطة الرمل 

 دمحم ابو طٌر للمشوٌات   شركة  ،  الكحولٌة -  103

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

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1012لسنه  121والمانون رلم  1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 ، عن الكحولٌة 13526برلم  23103121،لٌدت فى  133333.333التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو   ،رأس مالها   

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

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1012لسنه  121والمانون رلم  1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 -الرمل  -محطة الرمل  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو ، بجهة : ش صفٌة زؼلول 

 شركة  ،  مسموح به لانونا.دمحم ابو طٌر للمشوٌات    -  104

 التورٌدات العمومٌة

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

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

 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 مسموح به لانونا. 13526برلم  23103121،لٌدت فى  133333.333

 التورٌدات العمومٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

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 : ش ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج 

 -الرمل  -محطة الرمل  -صفٌة زؼلول 

 عبده كمال دمحم رواش وشرٌكه   شركة  ،  التنفٌذٌة ، وفً حالة -  105

 2311لسنة  12تثمار رلم عدم إلتزام المنشاة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلس

 والئحته التنفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الواردهبه وبالئحته

 التنفٌذٌة.

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

 ة لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت.التنفٌذٌ

، عن  13412برلم  23103134،لٌدت فى  333333.333مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   

 التنفٌذٌة ، وفً حالة

 2311لسنة  12لم عدم إلتزام المنشاة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار ر

 والئحته التنفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الواردهبه وبالئحته

 التنفٌذٌة.

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

 لنشاط الخارج عن تلن المجاالت.التنفٌذٌة لبل ا

 -كوم حماده  -شارع الثالثٌن  -مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : مركز بدر 

 عبده كمال دمحم رواش وشرٌكه   شركة  ،  السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة -  106

، عن السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  13412برلم  23103134،لٌدت فى  333333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -كوم حماده  -شارع الثالثٌن  -نشاطها. ، بجهة : مركز بدر 

رافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. عبده كمال دمحم رواش وشرٌكه   شركة  ،  استصالح وتجهٌز األراضً بالم -  101

 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  353رلم فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء 

 .2331 

 عموم التصدٌر.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 333333.333مع االلتزام بافراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته   ،رأس مالها   

ألساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. ، عن استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك ا 13412برلم  23103134،لٌدت فى 

 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 

 .2331 

 عموم التصدٌر.

شارع  -مع االلتزام بافراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته ، بجهة : مركز بدر 

 -كوم حماده  -الثالثٌن 

 ة  ،  ؼرض الشركة هوهٌربامٌد للمستحضرات العشبٌة والتجمٌلٌة   شرك -  101

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المستحضرات الطبٌة والعشبٌة والمكمالت الؽذائٌة والمنتجات الدوائٌة بكافة أنواعها وما ٌتعلك بها

 من مواد طبٌة ومستحضرات التجمٌل وعالج البشرة واألظافر والشعر وأؼذٌة األطفال والمكمالت الؽذائٌة العالجٌة والخالصات

 وٌة بجمٌع أشكالها الصٌدالنٌة ومطهرات الفم واللثة وعالج األسنان والمستلزمات الطبٌة والمطهرات والمنظفات والمبٌداتواألد

 الحشرٌة.

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع وتعبئة أجهزة و ألراص الناموس

 رض الشركة هو، عن ؼ 13536برلم  23103126،لٌدت فى  1333333.333تصنٌع كل ما   ،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المستحضرات الطبٌة والعشبٌة والمكمالت الؽذائٌة والمنتجات الدوائٌة بكافة أنواعها وما ٌتعلك بها

 من مواد طبٌة ومستحضرات التجمٌل وعالج البشرة واألظافر والشعر وأؼذٌة األطفال والمكمالت الؽذائٌة العالجٌة والخالصات

 ٌع أشكالها الصٌدالنٌة ومطهرات الفم واللثة وعالج األسنان والمستلزمات الطبٌة والمطهرات والمنظفات والمبٌداتواألدوٌة بجم

 الحشرٌة.

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع وتعبئة أجهزة و ألراص الناموس

 -المنتزه  -سٌدى بشر لبلى  506شارع  51تصنٌع كل ما ، بجهة : 

 هٌربامٌد للمستحضرات العشبٌة والتجمٌلٌة   شركة  ،  سبك لدى الؽٌر. -  100

 التورٌدات العمومٌة وتورٌد المواد الؽذائٌة والمكمالت الؽذائٌة.

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا والتوكٌالت التجارٌة.

 الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى فى شان تنظٌم اعمال 1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 المنظمة لهذا الؽرض .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،لٌدت فى  1333333.333مالها   لسنه   ،رأس  121والمانون رلم  1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ، عن سبك لدى الؽٌر. 13536برلم  23103126

 التورٌدات العمومٌة وتورٌد المواد الؽذائٌة والمكمالت الؽذائٌة.

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا والتوكٌالت التجارٌة.

 وكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فىفى شان تنظٌم اعمال ال 1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 المنظمة لهذا الؽرض .

 -المنتزه  -سٌدى بشر لبلى  506شارع  51لسنه ، بجهة :  121والمانون رلم  1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1012هٌربامٌد للمستحضرات العشبٌة والتجمٌلٌة   شركة  ،   -  233

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

 23103126،لٌدت فى  1333333.333المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض  ،رأس مالها    من الجهات

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1012، عن  13536برلم 

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

 -المنتزه  -سٌدى بشر لبلى  506شارع  51من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض ، بجهة : 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Fixhaفٌكسها  -  231

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

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 صمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .أعمال التوصٌؾ والت -

،  13411برلم  23103121،لٌدت فى  13333.333إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها   ،رأس مالها    -

 عن ؼرض الشركة هو

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

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

 مدٌنة برج العرب -واحة سٌلٌكون  1إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها ، بجهة : الدور الثانى مبنى رلم  -

 - 21034الجدٌدة 

 شركة  ،  .   Fixhaفٌكسها  -  232



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ل وتداول البٌاناتأعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نم -

 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

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

 ، عن . 13411برلم  23103121،لٌدت فى  13333.333

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

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

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

 تحمٌك

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

 مدٌنة برج العرب -واحة سٌلٌكون  1الثانى مبنى رلم 

 - 21034الجدٌدة 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Sea Gatesسً جٌتس -  233

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 تئجار المعدات و االدوات البحرٌة االزمة لألعمال البحرٌة )فٌما عدا التؤجٌر التموٌلً(اٌجار و اس

 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

، عن ؼرض  13410برلم  23103122،لٌدت فى  11333.333ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز   ،رأس مالها   

 الشركة هو

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 المعدات و االدوات البحرٌة االزمة لألعمال البحرٌة )فٌما عدا التؤجٌر التموٌلً( اٌجار و استئجار

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

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

 تحمٌك

 -سٌدى جابر  -رشدى باشا  -ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز ، بجهة : ش ابراهٌم حلمى 

مالها   شركة  ،  لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس    Sea Gatesسً جٌتس -  234

، عن لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  13410برلم  23103122،لٌدت فى  11333.333

 -سٌدى جابر  -رشدى باشا  -، بجهة : ش ابراهٌم حلمى 

 .رٌماسه للكٌماوٌات واالدوٌة   شركة  ،  االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة -  235

 فى شان سجل المستوردٌن 1012لسنه  121والمانون رلم  1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وتنظٌم اعمال 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

 بٌع وتوزٌع وتسوٌك االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمستلزمات الطبٌة ومستحضراتها واالالت الطبٌه والصٌدلٌة.

، عن االستٌراد والتصدٌر  13454لم بر 23103111،لٌدت فى  53333.333استصالح وتجهٌز األراضً   ،رأس مالها   

 والتوكٌالت التجارٌة.

 فى شان سجل المستوردٌن 1012لسنه  121والمانون رلم  1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 زمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرضالال

 بٌع وتوزٌع وتسوٌك االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمستلزمات الطبٌة ومستحضراتها واالالت الطبٌه والصٌدلٌة.

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -استصالح وتجهٌز األراضً ، بجهة : الحى االول 

رٌماسه للكٌماوٌات واالدوٌة   شركة  ،  بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة.  -  236

 وٌشترط

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

 مراالستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽ

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

 .2331 

 تجارة و توزٌع االسمدة بمختلؾ انواعها ومبٌدات االفات الزراعٌة والبذور والتماوى.

، عن  13454برلم  23103111،لٌدت فى  53333.333الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وخلط وتعبئة المخصبات   ،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  353دا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم فٌما ع

 .2331 

 تجارة و توزٌع االسمدة بمختلؾ انواعها ومبٌدات االفات الزراعٌة والبذور والتماوى.

 -بارٌه الجدٌده مدٌنه النو -الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وخلط وتعبئة المخصبات ، بجهة : الحى االول 

 رٌماسه للكٌماوٌات واالدوٌة   شركة  ،  الزراعٌة ومبٌدات االفات الزراعٌة والبذور والتماوى و تصنٌعها -  231

 لدى الؽٌر.

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

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

، عن الزراعٌة ومبٌدات االفات الزراعٌة والبذور  13454برلم  23103111،لٌدت فى  53333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 والتماوى و تصنٌعها

 لدى الؽٌر.

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

 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

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

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -نشاطها. ، بجهة : الحى االول 

 اٌه وان لصناعة وتجمٌع االجهزة الكهربائٌة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  231

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع االجهزه الكهربائٌه.

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13416برلم  23103121،لٌدت فى  133333.333

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع االجهزه الكهربائٌه.

 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 : 

 -بجوار معرض سٌرامٌن لٌسٌكو  -رٌك الكافورى بحرى ط

 -برج العرب 

شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الفالتر بجمٌع انواعها و منتجات    ALIBRAالٌبرا لمعالجة المٌاه و تصنٌع الفالتر -  230

 توفٌر أستهالن المٌاه و خزانات المٌاه

 اه و تكرٌرها و شبكات توزٌعها و خطوط نملها و معالجتها و تدوٌرهاألامة و ادارة و تشؽٌل و صٌانة محطات تحلٌة المٌ

 المماوالت العامة

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة و الكهرومٌكانٌكٌة

 اله التجارٌه ، والفى شان وتنظٌم اعمال الوك 1012لسنه  123التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

، عن الامة وتشؽٌل  13441برلم  23103131،لٌدت فى  53333.333ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة   ،رأس مالها   

 مصنع لتصنٌع الفالتر بجمٌع انواعها و منتجات توفٌر أستهالن المٌاه و خزانات المٌاه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تكرٌرها و شبكات توزٌعها و خطوط نملها و معالجتها و تدوٌرهاألامة و ادارة و تشؽٌل و صٌانة محطات تحلٌة المٌاه و 

 المماوالت العامة

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة و الكهرومٌكانٌكٌة

 لتجارٌه ، والفى شان وتنظٌم اعمال الوكاله ا 1012لسنه  123التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

باب شرلى  -بالدور الثانى  1مكتب رلم  -شارع االسكندر االكبر االزارٌطة  31ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ، بجهة : 

- 

شركة  ،  ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة    ALIBRAالٌبرا لمعالجة المٌاه و تصنٌع الفالتر -  213

 اتؼرضها من الجه

 المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 الخدمات اللوجٌستٌة

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

 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

ا إال بعد الحصول ، عن ؼرضه 13441برلم  23103131،لٌدت فى  53333.333مع مراعاة احكام الموانٌن   ،رأس مالها   

 على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات

 المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 الخدمات اللوجٌستٌة

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

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 -باب شرلى  -بالدور الثانى  1مكتب رلم  -شارع االسكندر االكبر االزارٌطة  31مع مراعاة احكام الموانٌن ، بجهة : 

شركة  ،  واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة    ALIBRAالٌبرا لمعالجة المٌاه و تصنٌع الفالتر -  211

 التراخٌص الالزمة لمباشرة

 ، عن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة 13441برلم  23103131،لٌدت فى  53333.333نشاطها  ،رأس مالها   

 الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -باب شرلى  -بالدور الثانى  1مكتب رلم  -شارع االسكندر االكبر االزارٌطة  31نشاطها ، بجهة : 

ابراج النوبارٌة لالستثمار العمارى   شركة  ،  االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة  -  212

 المناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمةو

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

 2331لسنة  356. 

 بٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال ش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

، عن االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة  13435برلم  23103131،لٌدت فى  133333.333مالها   

 مناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمةوالمناطك النائٌة وال

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

 2331لسنة  356. 

 هة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌ

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

 -مدٌنع النوبارٌع الجدٌده  -الحى الثانى  - 12شمه  201عمار رلم 

 ابراج النوبارٌة لالستثمار العمارى   شركة  ،  او -  213

 و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة تلحمها بها

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

 ، عن او 13435برلم  23103131،لٌدت فى  133333.333نشاطها  ،رأس مالها   

 ون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المان

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

 -مدٌنع النوبارٌع الجدٌده  -الحى الثانى  - 12شمه  201نشاطها ، بجهة : عمار رلم 

 أمل عبدالرحٌم عزٌز عبدالرسول وشرٌكها   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  214

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع جمٌع أنواع الساعات واكسسوارتها

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

 ، عن ؼرض الشركة  13513برلم  23103126،لٌدت فى  333333.333 ،رأس مالها  

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع جمٌع أنواع الساعات واكسسوارتها

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

ً للشركة ومولع ممارسة النشاط : مرؼم بحرى الصناعٌة شارع الصفا خلؾ مدرسة ؼٌث حمٌده االبتدائٌة بجهة : المركز الرئٌس

 23الكٌلو 

 -العامرٌه 

 االكادٌمٌة االوروبٌة للعلوم و اللؽات   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة -  215

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

 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

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

، عن الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة  13451برلم  23103115،لٌدت فى  13333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

 الموارد البشرٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 02 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 و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي

 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

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

 -مدٌنه دمنهور  -شبرا بندر  -شارع الروضة  5نشاطها. ، بجهة : عمار رلم 

اصالت بلوم جروب   شركة  ،  الامة وتشؽٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع وتعبئة وتؽلٌؾ وتجفٌؾ وتبرٌد وتجمٌد الح -  216

 الزراعٌة والخضروات و

 الفاكهة واللحوم بكافة أنواعها.

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.

 التورٌدات العمومٌة.

 المماوالت العامة.

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

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

، عن الامة وتشؽٌل محطة لفرز وتدرٌج  13436برلم  23103136،لٌدت فى  133333.333تلحمها بها و ذلن   ،رأس مالها   

 الزراعٌة والخضروات ووتشمٌع وتعبئة وتؽلٌؾ وتجفٌؾ وتبرٌد وتجمٌد الحاصالت 

 الفاكهة واللحوم بكافة أنواعها.

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.

 التورٌدات العمومٌة.

 المماوالت العامة.

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

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

 -اٌتاى البارود  -طرٌك اٌتاى البارود التوفٌمٌة  -بجوار الصرؾ الصحى  -تلحمها بها و ذلن ، بجهة : الضهرٌة 

 لمانون و الئحته التنفٌذٌةبلوم جروب   شركة  ،  طبماً ألحكام ا -  211

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

 ، عن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة 13436برلم  23103136،لٌدت فى  133333.333نشاطها.  ،رأس مالها   

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

 -اٌتاى البارود  -طرٌك اٌتاى البارود التوفٌمٌة  -بجوار الصرؾ الصحى  -نشاطها. ، بجهة : الضهرٌة 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ـــــــ  ـــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

   3333منشاة مجموعة المستمبل الطبٌة )فالكون( لصاحبتها / نعمة فرج عبد الحمٌد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 ن السجل التجارىتم محو/شطب السجل  محو المٌد م   23103110، وفى تارٌخ 

   3333منشاة مجموعة المستمبل الطبٌة )فالكون( لصاحبتها / نعمة فرج عبد الحمٌد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 2310-1-10فى  024تم محو/شطب السجل  امر محو رلم    23103110، وفى تارٌخ 

لصاحبها : دمحم محمود عوده دمحم أبو النمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك   3G Plastثري جً بالست لتصنٌع المواسٌر البالستٌكٌة     - 3

 2310-1-23فى  026تم محو/شطب السجل  محو لٌد المنشاه برلم    23103123، وفى تارٌخ    12620لٌده برلم : 

 أبو النمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لصاحبها : دمحم محمود عوده دمحم  3G Plastثري جً بالست لتصنٌع المواسٌر البالستٌكٌة     - 4

 2310-1-23فى  026تم محو/شطب السجل  محو لٌد المنشاه برلم    23103123، وفى تارٌخ    12620لٌده برلم : 

ثري جً بالست لصناعة  المواسٌرومنتجات البالستٌن  لصاحبها : دمحم محمود عوده دمحم أبو النمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده    - 5

 2310-1-23فى  026تم محو/شطب السجل  محو لٌد المنشاه برلم    23103123، وفى تارٌخ    12620م : برل

ثري جً بالست لصناعة  المواسٌرومنتجات البالستٌن  لصاحبها : دمحم محمود عوده دمحم أبو النمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده    - 6

 2310-1-23فى  026/شطب السجل  محو لٌد المنشاه برلم تم محو   23103123، وفى تارٌخ    12620برلم : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ ،   5115منشؤة اٌجٌن بالست لصاحبها / عبد الحمٌد شعبان عبد الحمٌد جروان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   533333.333ال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس الم  23103110

تم   23103110وفً تارٌخ ،   5031مطحن الرحمة لصاحبها / محمود عبد المنعم حسن زنون  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   23333333.333تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  23103126وفً تارٌخ ،   1114رٌؾ فوود لصاحبها )احمد ابراهٌم عبد الوهاب دمحم عرفه(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   1333333.333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  23103126وفً تارٌخ ،   1114رٌؾ فوود لصاحبها )احمد ابراهٌم عبد الوهاب دمحم عرفه(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   1333333.333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً   4105مال ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم مجزر نٌو هٌنى مجمع نور االسالم للدواجن  لصاحبها / ك -  5

 جنٌه   133333.333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  23103121تارٌخ ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تارٌخ ،  وفً  4105منشاة مجزر نصؾ الى دواجن لصاحبها / كمال ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   133333.333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  23103121

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً  13361رد ،  سبك لٌده برلم    البنٌان لالستثمار العمارى و الزراعى لصاحبها : ابراهٌم عبدالموى صمر على ، تاجر ف -  1

 -شمال التحرٌر  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، لرٌة مرٌوبلس  23103131تارٌخ 

وفً  13361البنٌان لالستثمار العمارى و الزراعى لصاحبها : ابراهٌم عبدالموى صمر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 -ابو المطامٌر  -شمال التحرٌر  -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى : لرٌة مرٌوبلس تم تعدٌل  23103131تارٌخ 

 البحٌرة 

وفً  13413مصنع اسالم الخٌر للمالبس الجاهزة لصاحبها )اسالم صالح دمحم السٌد ابودنٌا( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 -طوسون  -امام مسجد التوحٌد الدور الثانى  25متفرع من ش  13الـتؤشٌر:   ، ش تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23103134تارٌخ 

 -المنتزه 

تم  23103134وفً تارٌخ  13414لصاحبها : حسن عنتر جاد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     Vodatechفوداتن  -  4

 -سٌدى جابر  -الدور االول  - 1الجوزاء برج  -ش بهاء الدٌن الؽتورى  35تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  23103136وفً تارٌخ  13615ألٌكس تكس )لصاحبها/ اٌمن السٌد احمد سمٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

لمنشٌة شارع المنطمة الصناعٌة با -2223العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط : العمار رلم 

 االسكندرٌة  -الجدٌدة خلؾ شركة النٌل للنمل وشارع توٌوتا محرم بن 

تم تعدٌل  23103136وفً تارٌخ  13615كٌان تكس لصاحبها / اٌمن السٌد احمد سمٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

شارع المنطمة الصناعٌة بالمنشٌة  -2223 العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط : العمار رلم

 االسكندرٌة  -الجدٌدة خلؾ شركة النٌل للنمل وشارع توٌوتا محرم بن 

تم  23103131وفً تارٌخ  13443امكانات لصاحبها : فٌصل فهد عبد العزٌز الوعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 -الرمل  -لوران  -زهور المتفرع من شارع سرهنن شارع ال 21تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  0333الوطنٌه للتنمٌه الزراعٌه ) لصاحبها/ رمضان دمحم اسماعٌل ابراهٌم( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

( شمه 5عماره رلم)-ابراج جرٌن فٌو-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون المرز الرئٌسى فى :شارع الملن  23103111

 االسكندرٌه-المنتزه- 231رلم 

 

وفً تارٌخ  0333الوطنٌه للتمنٌه الزراعٌه ) لصاحبها/ رمضان دمحم اسماعٌل ابراهٌم( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  0

( شمه 5عماره رلم)-ابراج جرٌن فٌو-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون المرز الرئٌسى فى :شارع الملن  23103111

 االسكندرٌه-المنتزه- 231رلم 

 

وفً  13142عشر درجات لتمنٌة المعلومات  )لصاحبها/ ٌزٌد بن عمر بن ابراهٌم السٌؾ ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

لث عشر )برج الدمحمى ( بالدور الثا 1334تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع الكائن شمة رلم  23103110تارٌخ 

 االسكندرٌة  -شارع دمحم صفوت لسم سٌدى جابر  32بالعمار رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  13412الشرٌؾ للمالبس الجاهزه لصاحبها : دولت السٌد عبدالعال دمحم الشرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 -ابو المطامٌر  -لحالوجة ا 2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، عمار رلم  23103123

 23103123وفً تارٌخ  13461لصاحبها : احمد على مصطفى فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     Sparrowسبارو -  12

 العامرٌه -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، عزبة التمٌر امام الشاٌب الخطاط 

وفً  13413جابر جندى عبد المالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عاطؾ جابر جندى عبد المالن لصاحبها : عاطؾ -  13

 -محرم بن  -شارع بنى االحمر  13تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  23103123تارٌخ 

وفً  13401دمحم فتحى محمود عبدهلل رضوان لصاحبها : دمحم فتحى محمود عبدهلل رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

الماهرة شمال  53تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسً وممارسة النشاط : لطعة رلم  23103122تارٌخ 

 -ابو المطامٌر  -التحرٌر 

 وفً تارٌخ 13411الحمد لالستثمار والتنمٌة الزراعٌة لصاحبها : حمدى حامد محمود حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 -كوم حماده  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، مركز بدر بجوار مدرسة صالح الدٌن االعدادٌة  23103122

وفً تارٌخ  13533لصاحبها : السٌد دمحم عبد الرحمن عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     IK KANاى كان  -  16

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -( مدخل )ج(  12( عمارة ) 5تب رلم ) تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، مك 23103125

لصاحبها/ باهر دمحم حافظ منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     SMART BOARD EGYPTمصر للسبورة الذكٌة  -  11

ش دمحم  14النشاط :تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى ومولع ممارسة  23103125وفً تارٌخ  13566

  -المندرة بحرى لسم المنتزة ثان  -حسنٌن هٌكل 

 13401ابراهٌم عبدالعال خالؾ عبدالنعٌم لصاحبها : ابراهٌم عبدالعال خالؾ عبدالنعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 - 6بلون  3ممارسة النشاط :لطعة رلم  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى ومولع 23103125وفً تارٌخ 

 -برج العرب  -المنطمة الصناعٌة الرابعة 

 ,ElSalam For Clothes Manufacturingالسالم لتصنٌع و طباعة المالبس و المماوالت العمومٌة  -  10

Clothes Printing And General 

Contracting     تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  23103126وفً تارٌخ  13323، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم

خلؾ سجاد مكه -شارع مصرؾ النوبارٌة شمال  1-المركزالرئٌسى ومولع ممارسة النشاط الصناعى : منطمة مرؼم بحرىالصناعٌة 

 العامرٌة مجمع مصانع الولاد االسكندرٌة  -الدور االول علوى  -وحدٌد بشاى 

 23103126وفً تارٌخ  1114رٌؾ فوود لصاحبها )احمد ابراهٌم عبد الوهاب دمحم عرفه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

بلون رلم ) مرحلة اولى  12تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط الصناعى : المطعه رلم 

 البحٌرة  -ادى النطرون و -المنطمة الصناعٌه  -( 

لصاحبها : مالن وهبه عبدالمسٌح دانٌال ، تاجر  Al Ahram For Cooling  And Freezingاالهرام للتبرٌد و التجمٌد     -  21

بجوار شركة االهرام  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، عمار  23103126وفً تارٌخ  13531فرد ،  سبك لٌده برلم    

 -ابو المطامٌر  -التفتٌش البحري  -ات للمشروب

وفً تارٌخ  13513المنوفى للمواد الؽذائٌة لصاحبها : دمحم سعٌد رجب المنوفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 -كوم حماده  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، صالح الدٌن المتفرع من ش الجٌش  23103126

وفً تارٌخ  13511لسالم لدح لصاحبها : حسٌن هاشم عبدالسالم لدح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسٌن هاشم عبدا -  23

منطمة البتروكٌماوٌات  12تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسً ومولع ممارسة النشاط: مصنع  23103121

 -وادى النطرون -بالمرحلة الثالثة بالمنطمة الصناعٌة 

وفً تارٌخ  13525أحمد محمود دمحم محمود لصاحبها : احمد محمود دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 -العامرٌه  -بحرى السكة الحدٌد -زاوٌة عبدالمادر  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، شارع أبوالطٌب  23103121



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  5256دمحم فاضل حسٌن نانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     منشاة نانى للمالبس الجاهزة لصاحبها / -  25

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط فى :شارع شركة هانى رزق هللا  23103121

 االسكندرٌة  -رسى على مرسى ملن دمحم م -خلؾ شركة االهرام لاللومنٌوم  -متفرع من طرٌك ام زؼٌو  -للموبٌلٌات 

وفً تارٌخ  5256منشاة نانى للمالبس الجاهزة لصاحبها / دمحم فاضل حسٌن نانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

-الدورالثامن علوى-133تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى : )فرع انتاجى( : الوحدةرلم  23103121

 البٌطاش-العجمى-مجمع الصناعات الصؽٌرة-شارع المدٌنة 6ار رلم العم

وفً تارٌخ  13536مزرعة دمحم فرؼلً لالنتاج الحٌوانً لصاحبها : دمحم فرؼلى ناجى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 -العامرٌه  -مرٌوط  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، مصطفى كامل  23103120

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ  1115المجد المستمبل لالستثمار العمارى لصاحبها )مدحت رشاد دمحم السحت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

لعمرانٌه الجدٌده والمناطك النائٌه والمناطك تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات ا23103135

لرار رئٌس مجلس الوزراء رلم -خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه: 

ئٌه بضمانات وحوافز بشؤن تمتع االنشطه الخدمٌه التى تزاول بالكامل داخل المناطك العمرانٌه والصناعٌه والنا 2331لسنه  1401

بشؤن ضوابط تمتع االنشطه الخدمٌه المشار الٌها بضمانات وحوافز  2332لسنه 1144لرار رئٌس مجلس الوزراء رلم -االستثمار.

 احكام الموانٌن-االستثمار .

وفً تارٌخ  1115 المجد المستمبل لالستثمار العمارى لصاحبها )مدحت رشاد دمحم السحت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  2

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  واللوائح والمرارات السارٌه وبشرط استصدار التراخٌص الالزمه لممارسه هذه 23103135

 االنشطه

وفً  1340العامرٌة لتصنٌع وتجاره االعالؾ )لصاحبها /منبى مسعود نصٌب جاب هللا( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  النشاط بعد التعدٌل : 23103110تارٌخ 

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االعالؾ والسٌالج ) ؼذاء حٌوانى (  -1

 تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او التسمسن او اللحوم  -2

 ذلن النتاج السالالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان  -3

 تجارة االعالؾ والسٌالج ) ؼذاء حٌوانى ( -4

 التصدٌر -5

 االستثمار العمارى . -6

 الهندسه الوراثٌة فى المجاالت النباتٌه او الحٌوانٌه . -1

وفً تارٌخ  1115دمحم السحت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    المجد المستمبل لالستثمار العمارى لصاحبها )مدحت رشاد -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ؼرض  المنشاة بعد  التعدٌل :23103123

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتؽلٌؾ جمٌع انواع االدوات الصحٌة ومستلزماتها من معادن وبالستٌن 

 والمرارات السارٌة وبشرط استصدار  التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشاطهمع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 1415الدولٌه لالستثمار العمارى والمماوالت لصاحبها /فتحى عبد ربه عبد المولى مطراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

مارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده (االستثمار الع1) 3تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23103124وفً تارٌخ 

الامة و تشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات -(3(عموم المماوالت والتورٌدات )2والمناطك النائٌه والمناطك خارج الوادى الجدٌد.)

.*احكام الموانٌن وذلن مع مراعاه ما ٌلى : *افراد حسابات مالٌه ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده3الخشبٌة )البلتات الخشبٌة( 

 واللوائح والمرارات السارٌه وبشرط استصدار التراخٌص الالزمه لممارسه هذه االنشطه.

وفً تارٌخ  1415الدولٌه لالستثمار و التنمٌة لصاحبها /فتحى عبد ربه عبد المولى مطراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

(االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده والمناطك النائٌه 1) 3تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23103124

الامة و تشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الخشبٌة )البلتات -(3(عموم المماوالت والتورٌدات )2والمناطك خارج الوادى الجدٌد.)

لكل نشاط على حده.*احكام الموانٌن واللوائح وذلن مع مراعاه ما ٌلى : *افراد حسابات مالٌه ومركز مالى خاص 3الخشبٌة( 

 والمرارات السارٌه وبشرط استصدار التراخٌص الالزمه لممارسه هذه االنشطه.

تم 23103125وفً تارٌخ  4115منشاة الفرسان لصاحبها / احمد دمحم عبد الاله احمد عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

سٌللرمانى .مع مراعاه احكام  -معجون بالستٌن  -الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع بوٌات بالستٌن تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  

 الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص لممارسة هذه االنشطة

تم 23103126وفً تارٌخ  1114رٌؾ فوود لصاحبها )احمد ابراهٌم عبد الوهاب دمحم عرفه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  الامة وتشؽٌل مصنع لتعبئه وتخلٌل الزٌتون والخضروات المخللة بانواعها والفواكه الطازجه 

مع مراعاة احكام الموانٌن  3ومنتجات االلبان والعصائر والخل والصلصلة وزٌت الزٌتون والخضروات المعلبة والمحفوظه والمخلله 

 ائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذة االنشطة.واللو

وفً تارٌخ  4105منشاة مجزر نصؾ الى دواجن لصاحبها / كمال ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

تجمٌد وتخزٌن وتبرٌد لحوم او  -الامة وتشؽٌل مجزر لممارسة االنشطة التالٌة:  -تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23103121

لحوم واجزاء  -طٌور او دواجن ممطعة طازجة مبردة او مجمدة.  -جمدة او مبردة. طٌور او دواجن ممطعة طازجة م -دواجن. 

ذبح وتنظٌؾ وتجهٌز وتصنٌع الدواجن وتعبئتها كاملة او  -تعبئة لحوم مصنعة    -فراخ مخلفة فٌلٌة.  -دواجن مخضرة او مصنعة . 

 استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة.مجزاة . مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط 

وفً  4105مجزر نٌو هٌنى مجمع نور االسالم للدواجن  لصاحبها / كمال ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

مٌد وتخزٌن وتبرٌد تج -الامة وتشؽٌل مجزر لممارسة االنشطة التالٌة:  -تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23103121تارٌخ 

لحوم  -طٌور او دواجن ممطعة طازجة مبردة او مجمدة.  -طٌور او دواجن ممطعة طازجة مجمدة او مبردة.  -لحوم او دواجن. 

ذبح وتنظٌؾ وتجهٌز وتصنٌع الدواجن وتعبئتها  -تعبئة لحوم مصنعة    -فراخ مخلفة فٌلٌة.  -واجزاء دواجن مخضرة او مصنعة . 

ة . مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه كاملة او مجزا

 االنشطة.

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ  13413،  سبك لٌده برلم   عاطؾ جابر جندى عبد المالن لصاحبها : عاطؾ جابر جندى عبد المالن ، تاجر فرد  -  1

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار23103123

وفً  13401دمحم فتحى محمود عبدهلل رضوان لصاحبها : دمحم فتحى محمود عبدهلل رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار23103122تارٌخ 

وفً تارٌخ  13525أحمد محمود دمحم محمود لصاحبها : احمد محمود دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار23103121



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم 23103134وفً تارٌخ  13414لصاحبها : حسن عنتر جاد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    Vodatechفوداتن  -  4

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

تم تعدٌل 23103131وفً تارٌخ  13443امكانات لصاحبها : فٌصل فهد عبد العزٌز الوعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

وفً  13401ل خالؾ عبدالنعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم عبدالعال خالؾ عبدالنعٌم لصاحبها : ابراهٌم عبدالعا -  6

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار23103125تارٌخ 

وفً  13413مصنع اسالم الخٌر للمالبس الجاهزة لصاحبها )اسالم صالح دمحم السٌد ابودنٌا( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمارتم تعدٌل ن23103134تارٌخ 

تم 23103123وفً تارٌخ  13461لصاحبها : احمد على مصطفى فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    Sparrowسبارو -  1

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

وفً تارٌخ  13533ده برلم   لصاحبها : السٌد دمحم عبد الرحمن عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌ IK KANاى كان  -  0

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار23103125

وفً تارٌخ  13513المنوفى للمواد الؽذائٌة لصاحبها : دمحم سعٌد رجب المنوفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار23103126

وفً تارٌخ  13536لً لالنتاج الحٌوانً لصاحبها : دمحم فرؼلى ناجى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مزرعة دمحم فرؼ -  11

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار23103120

فً تارٌخ و 13412الشرٌؾ للمالبس الجاهزه لصاحبها : دولت السٌد عبدالعال دمحم الشرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار23103123

لصاحبها : مالن وهبه عبدالمسٌح دانٌال ، تاجر  Al Ahram For Cooling  And Freezingاالهرام للتبرٌد و التجمٌد     -  13

 استثمارتم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 23103126وفً تارٌخ  13531فرد ،  سبك لٌده برلم   

وفً تارٌخ  13511حسٌن هاشم عبدالسالم لدح لصاحبها : حسٌن هاشم عبدالسالم لدح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار23103121

وفً تارٌخ  13411ك لٌده برلم   الحمد لالستثمار والتنمٌة الزراعٌة لصاحبها : حمدى حامد محمود حامد ، تاجر فرد ،  سب -  15

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار23103122

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: مجزر نٌو هٌنى مجمع نور االسالم  4105تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103121،  فى تارٌخ :   -  1

 للدواجن  لصاحبها / كمال ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 13142برلم       23103110دمحماحمد مصطفى حسن   ، تارٌخ :  -  1

 13142برلم       23103110ٌزٌد بن عمر بن ابراهٌم السٌؾ   ، تارٌخ :  -  2

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،    12102، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :   Red Sea King INCرٌد سً كٌنج لالستثمار العماري والسٌاحً    - 1

 لنملة 2310-1-1فى  021تم محو/شطب السجل  محوالمٌد برلم    23103131وفى تارٌخ 

،    12102، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :   Red Sea King INCرٌد سً كٌنج لالستثمار العماري والسٌاحً    - 2

 لنملة 2310-1-1فى  021تم محو/شطب السجل  محوالمٌد برلم    23103131وفى تارٌخ 

، وفى تارٌخ    13635ش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :  MASTER Mاستر ام لالستثمار السٌاحى م   - 3

 تم محو/شطب السجل  الؽاء الفرع   23103134



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   23103135، وفى تارٌخ    12456رون للصناعات المعدنٌه وتشكٌل المعادن  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 4

 تم محو/شطب السجل  

تم    23103135، وفى تارٌخ    1300نٌو شاج هاوس للسجاد والمفروشات ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 5

 محو/شطب السجل  

ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :  Royal star agencies for navigationروٌال ستار للتوكٌالت المالحٌة    - 6

 تم محو/شطب السجل     23103135، وفى تارٌخ    4352

تم    23103136، وفى تارٌخ    0651كٌر هاوس للخدمات الصحٌة  ش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 محو/شطب السجل  

، وفى تارٌخ    13113عٌسى للتورٌدات العامة واإلستثمار ش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 1

) بذلن ٌمحى المٌد لنمله من حافظة البحٌرة الى  2310-1-6فى  022تم محو/شطب السجل  محو المٌد برلم    23103136

 محافظة االسكندرٌة (

، وفى تارٌخ    13113امة واإلستثمار ش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم : عٌسى للتورٌدات الع   - 0

) بذلن ٌمحى المٌد لنمله من حافظة البحٌرة الى  2310-1-6فى  022تم محو/شطب السجل  محو المٌد برلم    23103136

 محافظة االسكندرٌة (

،    11545لتدرٌب )ش.ذ.م.م(  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم : شركه المكتب التجاري الدولً لالستشارات و ا   - 13

 تم محو/شطب السجل     23103131وفى تارٌخ 

، وفى    3613، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :   GEBOLEXجبالكس لالستثالح واالنتاج الزراعى والحٌوانى ش.م.م    - 11

 اء الفرعتم محو/شطب السجل  الؽ   23103131تارٌخ 

،    1213توصٌه بسٌطة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  -عبد الواحد عبد العاطً عبد الواحد محروس و شركاإه    - 12

 تم محو/شطب السجل  الؽاء الفرع   23103115وفى تارٌخ 

تم محو/شطب السجل  الؽاء    23103115، وفى تارٌخ    1213المزارع الدولً  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 13

 الفرع

تم محو/شطب السجل     23103111، وفى تارٌخ    1113دى اتش ال مصر  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 14

 ؼلك الفرع

تم    23103111، وفى تارٌخ    6311اعمال للموانى والخدمات البحرٌة ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 15

 2310-1-11فى  023محو/شطب السجل  محو لٌد الشركة من السجل التجارى برلم 

تم    23103111، وفى تارٌخ    6311اعمال للموانى والخدمات البحرٌة ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 16

 2310-1-11فى  023محو/شطب السجل  محو لٌد الشركة من السجل التجارى برلم 

، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم   Emmar For Employment Abroadاٌمار إللحاق العمالة المصرٌة بالخارج    - 11

 تم محو/شطب السجل     23103110، وفى تارٌخ    6221: 

   23103110، وفى تارٌخ    12201ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :  Saudiالمصرٌة السعودٌة للبصرٌات    - 11

 االسكندرٌة -سموحه  -تم محو/شطب السجل  الؽاء الفرع الكائن فً عمارة الفٌتوري أ ش ادمون فرمون مع شارع دمحم علً فهمً 

، وفى    6111نماء مصر للتنمٌة الزراعٌة واستصالح االراضى ش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 10

 2310-1-10فى  025و/شطب السجل  محو لٌد الشركة من السجل التجارى برلم تم مح   23103110تارٌخ 

، وفى    6111نماء مصر للتنمٌة الزراعٌة واستصالح االراضى ش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 23

 2310-1-10 فى 025تم محو/شطب السجل  محو لٌد الشركة من السجل التجارى برلم    23103110تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم    23103110، وفى تارٌخ    5215شبكة االستشارٌٌن العرب ش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 21

 2323-11-3وتنتهى فى  2311-11-4محو/شطب السجل  مد مدة التصفٌة للشركة والتى تبدا من 

، وفى تارٌخ    1143، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :   ش.م.م  KOMETكومٌت للتدرٌب واالستشارات العلمٌة    - 22

 -شارع عبد اللطٌؾ النشار )االفراح سابما ( لوران  4تم محو/شطب السجل  الؽاء فرع للشركة بالعنوان الكائن ب    23103121

 االسكندرٌة-الرمل 

، وفى تارٌخ    1351سبك لٌدها برلم : ش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة   Garage automobileجراج أوتوموبٌل    - 23

 تم محو/شطب السجل     23103122

تم    23103122، وفى تارٌخ    0122التعاون للمماوالت ورصؾ الطرق ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 24

 2310-1-22فى  021محو/شطب السجل  محو لٌد الشركة من السجل التجارى برلم 

تم    23103122، وفى تارٌخ    0122ن للمماوالت ورصؾ الطرق ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم : التعاو   - 25

 2310-1-22فى  021محو/شطب السجل  محو لٌد الشركة من السجل التجارى برلم 

ة  سبك لٌدها ش.م.م  ، شركة مساهم The Supply Company Zero 2 Fiveشركه التجاره والتصنٌع زٌرو تو فاٌؾ    - 26

 تم محو/شطب السجل  ؼلك الفرع   23103125، وفى تارٌخ    0161برلم : 

، وفى تارٌخ    4264سلسلة مطاعم حسنى للمشوٌات والماكوالت البحرٌة  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 21

رضى و دور اول وحدتٌن بسلم داخلى ش ( دور ا6،  5تم محو/شطب السجل  الؽاء الفرع الكائن : الوحدة رلم )   23103125

 االسكندرٌة -لناة السوٌس / الحدٌمة الدولٌة مدخل الطرٌك الصحراوى

تم محو/شطب    23103126، وفى تارٌخ    6153الوطنٌة للتجارة والهندسة ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 21

 لنمله الى استثمار الماهرة 2310-1-25فى  021السجل  محو المٌد من السجل التجارى برلم 

تم محو/شطب    23103126، وفى تارٌخ    6153الوطنٌة للتجارة والهندسة ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 20

 لنمله الى استثمار الماهرة 2310-1-25فى  021السجل  محو المٌد من السجل التجارى برلم 

تم    23103121، وفى تارٌخ    13321تكٌٌؾ  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم : الصفا جروب لخدمات ال   - 33

 -محرم  بن الؽٌط الصعٌدي -ش االمٌر عمر  6عمار رلم  -بالدور المٌزان  2محو/شطب السجل  الؽاء الفرع الكائن فى : شمه رلم 

 االسكندرٌة

، وفى تارٌخ    5133مصر(  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم : -ترٌدنج  الدولٌة لالستثمار التجارى والصناعى )الصٌاد   - 31

 ( بحدٌمة االسكندرٌةDown Townتم محو/شطب السجل  ؼلك الفرع الكائن :مركز المدٌنة التجارى )   23103121

، وفى تارٌخ    2356اوراسكوم لالستثمارات الدولٌة ش.م.م منطمة حرة عامة  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 32

تم محو/شطب السجل  تجدٌد تعٌٌن السٌد / احمد دمحم حسن فراج المصفى المانونى للشركة و مد مدة التصفٌة اعتبارا    23103121

 2323-2-6الى  2313-2-6من 

ساهمة  بنظام المناطك الحرة  ، شركة م Modern Tex - Free Zone S.A.Eمودرن تكس فرى زون للمالبس ش.م.م     - 33

 تم محو/شطب السجل     23103121، وفى تارٌخ    1133سبك لٌدها برلم : 

تم    23103121، وفى تارٌخ    5303الفرنسٌة الدارة المشروعات ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 34

 ىمحو/شطب السجل  وضع الشركة تحت التصفٌة و السٌر فى اجراءات شطبها من السجل التجار

تم محو/شطب السجل     23103121، وفى تارٌخ    5303روكى للسٌرامٌن ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 35

 وضع الشركة تحت التصفٌة و السٌر فى اجراءات شطبها من السجل التجارى

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    
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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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ    1136حسام رجب دمحم السمنودى وشركاه )شركة توصٌة بسٌطة( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   1333333.333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23103131،

وفً تارٌخ    1136ٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،حسام رجب دمحم السمنودي وشرٌكٌه شركة توصٌة بسٌطة توص -  2

 جنٌه   1333333.333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23103131،

تم تعدٌل رأس  23103131وفً تارٌخ   ، 13214رضا فكرى رمضان عامر وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   1232333.333صؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , و

تم تعدٌل رأس  23103131وفً تارٌخ   ، 13214رضا فكرى رمضان عامر وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   1232333.333المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  23103131وفً تارٌخ   ، 13214دنى حسانى مدنى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم م -  5

 جنٌه   1232333.333, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  23103131وفً تارٌخ   ، 13214دمحم مدنى حسانى مدنى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   1232333.333, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    0020مركز واشنطن لالدارة والتحكٌم الدولى ش.ذ.م.م ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   23333.333ال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس الم 23103134،

وفً تارٌخ    0020مركز واشنطن لالدارة والتحكٌم الدولى ش.ذ.م.م ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   23333.333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23103134،

تم تعدٌل رأس  23103135وفً تارٌخ   ، 1163الؽفار دمحم علً وشرٌكة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،سمٌر دمحم عبد  -  0

 جنٌه   633333.333المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  23103135،   وفً تارٌخ 1163سمٌر دمحم عبد الؽفار دمحم علً وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   633333.333المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  23103131وفً تارٌخ   ، 426طارق عبد الفتاح محمود نصار وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   1533333.333أس مالها ،المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر

وفً تارٌخ    1203جاري كاو وشرٌكٌه بنظام المناطك الحره العامه باالسكندرٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   5533333.333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23103115،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  23103115وفً تارٌخ   ، 1203ه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،جٌسى لو وشرٌكٌ -  13

 جنٌه   5533333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 Eliteمنطمة حرة   -جٌسى لو وشرٌكه  بنظام المناطك الحرة العامة باالسكندرٌة وسمتها اٌلٌت مٌرشٌنداٌزٌنج  -  14

Merchandising Corporation-Free Zone-Jesse Lo & his Partner ، وفً  1203شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم

 جنٌه   5533333.333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23103115تارٌخ   ،

 Eliteمنطمة حرة   -سكندرٌة وسمتها اٌلٌت مٌرشٌنداٌزٌنج جٌسى لو وشرٌكته  بنظام المناطك الحرة العامة باال -  15

Merchandising Corporation-Free Zone-Jesse Lo & his Partner ، وفً  1203شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم

  جنٌه  5533333.333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23103115تارٌخ   ،

تم تعدٌل  23103121وفً تارٌخ   ، 3101السٌسى جروب للمماوالت ش.ذ.م.م ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   13333333.333رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،
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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

تم تعدٌل رأس  23103126وفً تارٌخ   ، 6121م ،سمٌرة عطٌة متولى زمزم وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برل -  11

 جنٌه   2153333.333المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  23103126وفً تارٌخ   ، 6121سمٌرة عطٌة متولً زمزم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   2153333.333المال لٌصبح رأس مالها ، المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس

تم تعدٌل  23103126وفً تارٌخ   ، 6121عبد العزٌز دمحم محمود عامر دراز وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  10

 جنٌه   2153333.333رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  23103126وفً تارٌخ   ، 6121النجار وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، مصطفى حلمى مصطفى -  23

 جنٌه   2153333.333رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تعدٌل رأس تم  23103126وفً تارٌخ   ، 13143عصام فإاد كمال ؼرٌب وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   1134333.333المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  23103126وفً تارٌخ   ، 13143عصام فإاد كمال ؼرٌب وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   1134333.333المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  23103121وفً تارٌخ   ، 2412العامرٌة النتاج وتوزٌع االعالؾ ش.ذ.م.م ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   531333.333تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  23103121وفً تارٌخ   ، 1061، سبك لٌدها برلم ،مصطفى ابراهٌم مصطفى هٌبه وشرٌكه شركة تضامن   -  24

 جنٌه   1333333.333رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  23103121وفً تارٌخ   ، 1061اسامه دمحم فإاد على خلٌل وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   1333333.333ؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ الت

تم تعدٌل رأس المال ,  23103120وفً تارٌخ   ، 11130منافع للتنمٌة الزراعٌة ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  26

 جنٌه   533333.333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  23103120وفً تارٌخ   ، 11130منافع للتنمٌة الزراعٌة ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   533333.333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  23103120وفً تارٌخ   ، 13141برلم ،عبد الحكٌم عبد الرحمن احمد دمحم حسن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها  -  21

 جنٌه   1134333.333تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  23103120وفً تارٌخ   ، 13141عبد الحكٌم عبد الرحمن احمد دمحم حسن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  20

 جنٌه   1134333.333لتؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل رأس المال , وصؾ ا

وفً تارٌخ    13141احمد شعبان جالل الصٌاد وشركاه شركة توصٌة بسٌطة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  33

 جنٌه   1134333.333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23103120،

وفً تارٌخ    13141احمد شعبان جالل الصٌاد وشركاه شركة توصٌة بسٌطة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   1134333.333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23103120،
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  13353السالم للتورٌدات والمماوالت العمومٌة والتجارة ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون المركز الرئٌسى : الدارة الشركة وموطنها المانونى فى العنوان االتى :  23103131

 االسكندرٌة -اول المنتزه  -مٌامى  -طاهر ابو العرب  ش دمحم بن13

 23103131وفً تارٌخ  1110مٌدٌترٌنٌان شٌبنج كومبانً )مصر للوكاله البحرٌه ( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

ة بالمجمع االستثمارى اللوجستى تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، مٌناء الدخٌلة البحرى الكائن فى : الوحدة االدارٌة الكائن

-العجمى -جمارن مٌناء الدخٌلة البحرى  5شارع المٌنا امام باب  11ضمن المطعة رلم  1الكائن بمطعه االرض رلم  ILICالمتكامل 

 -البٌطاش 

وفً  12102   ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم  Red Sea King INCرٌد سً كٌنج لالستثمار العماري والسٌاحً  -  3

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى الدارة الشركة فى : مكتب بالدور االرضى بفندق  23103131تارٌخ 

 البحر االحمر )بذلن ٌمحى المٌد ( -مرسى علم  -ب 10لطعة  0رٌدسى الكائن بشارع 

 23103134وفً تارٌخ  13611دودة ،  سبك لٌدها برلم    ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة مح  Amspec Egyptامسبٌن اٌجٌبت  -  4

متفرع من الطرٌك الصحراوى  -لسم العامرٌة أول -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعة ارض الكائنة بجهة مرؼم بحرى 

 بجوار مجطة بنزٌن موبٌل. -23,5اسكندرٌة الماهرة عند الكٌلو 

 

 

وفً تارٌخ  13635ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     MASTER M ماستر ام لالستثمار السٌاحى -  5

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع للشركه لاعه حفالت ومإتمرات )لٌلتى(بالمركز التجارى والسٌاحى  23103134

 االسكندرٌه-حدائك لصر المنتزه -الدور الثانى-

وفً تارٌخ  13635ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     MASTER Mار السٌاحى ماستر ام لالستثم -  6

 االسكندرٌة  -باب شرق  -عباس الحلوانى 13شارع 1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع الكائن فى  23103134

تم تعدٌل العنوان  23103134وفً تارٌخ  12231ٌدها برلم    ترى شٌن للمالبس الجاهزة ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك ل -  1

 الماهرة  -شحسن الفمى المرج  5, وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع العنون 

تم  23103134وفً تارٌخ  11251الهالل للترٌكو وللصباؼة والمالبس رالجاهزة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

المنطمة الصناعٌة بزمام شركة مصر للؽزل و النسٌج الرفٌع 2/3ؤشٌر:   ، فرع انتاجى بالعنوان : المطعة تعدٌل العنوان , وصؾ الـت

 ـ كفر الدوار ـ البحٌرة .

 23103135وفً تارٌخ  13211لاصد خٌر للتورٌدات العمومٌة والمماوالت ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  0

 االسكندرٌة  -سموحة -شارع فوزى معاذ  15ـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى تم تعدٌل العنوان , وصؾ ال

وفً تارٌخ  1206مرلص بشرى شاروبٌم الالدٌوس و شرٌؾ ولٌم تادرس ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  13

طرٌك اسكندرٌة 23ؾ هللا نتم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه مولع ممارسة نشاط فى خلؾ مسجد ضٌ 23103136

 401/021لوحه مساحٌة  4الماهرة الصحراوى ناصٌة زاوٌة عبد المادر بحوض خارج الزمام رلم 

وفً  1206مرلص بشرى شاروبٌم إلالدٌوس و شرٌؾ ولٌم تادرس شركة تضامن ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

طرٌك 23ٌر:   ، اضافه مولع ممارسة نشاط فى خلؾ مسجد ضٌؾ هللا نتم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤش 23103136تارٌخ 

 401/021لوحه مساحٌة  4اسكندرٌة الماهرة الصحراوى ناصٌة زاوٌة عبد المادر بحوض خارج الزمام رلم 

تعدٌل  تم 23103136وفً تارٌخ  4116راضى للمطاعم واالدارة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

مجمع عمارات الثؽر شارع طلعت مصطفى الطرٌك الزراعى السرٌع محرم  -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اصبح الفرع بالعنوان 

 Bruschetta Italian & Mediterranean Restaurantبن تحت اسم بروسكتا 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  13613دها برلم    ترى لصناعة وتجارة المالبس جملة وتجزئة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌ -  13

 34تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع جدٌد للشركة الكائن بها ٌبر جملة ماركت بالدور االول  23103136

 سجل تجارى استثمار الماهرة 131312الماهرة برلم لٌد  -صالح سالم  -عمارات العبور 

وفً تارٌخ  13113.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    عٌسى للتورٌدات العامة واإلستثمار ش -  14

تنظٌم شارع  31تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى ومحلها المانونى فى : العمار الكائن برلم  23103136

 محافظة االسكندرٌة ( مصطفى كامل لسم الرمل االسكندرٌة ) بذلن ٌمحى المٌد لنمله من حافظة البحٌرة الى

، ذات مسئولٌة محدودة ،   W G M- THE WORLD OF GREAT MINDSذا وورلد أوؾ جرٌت ماٌندز   -دبلٌو.جى.أم  -  15

طرٌك  451/456تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى :  23103136وفً تارٌخ  11303سبك لٌدها برلم    

 االسكندرٌة  -رمل اول  - 030شمه  12ٌا الدور برج السرا -الحرٌة رشدى 

تم تعدٌل العنوان ,  23103136وفً تارٌخ  6234راضى للمطاعم واالدارة ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  16

م بن تحت مجمع عمارات الثؽر شارع طلعت مصطفى الطرٌك الزراعى السرٌع محر -وصؾ الـتؤشٌر:   ، اصبح الفرع بالعنوان 

 Bruschetta Italian & Mediterranean Restaurantاسم بروسكتا 

وفً تارٌخ  6140ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     FLUCKIGERفلوكٌجر جروب للتجارة والصناعة  -  11

اخل لرٌة سى جل بمارٌناء د 14تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان التالى :المحل رلم  23103131

 محافظة مطروح  -العلمٌن 

وفً تارٌخ  11166، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     T.W.Rتى دبلٌو أر لتصنٌع لطع الؽٌار وتجمٌع الساعات  -  11

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركزالرئٌسى  ومولع ممارسة النشاط : خلؾ حسن عالم مرؼم بحري  23103131

 االسكندرٌة -العامرٌة 21الكٌلو 

تم تعدٌل  23103115وفً تارٌخ  1113المتحدة لتصنٌع المنتجات الؽذائٌة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  10

 االسكندرٌة  -شارع محمود فهمى النمراشى 61شارع وكالة اللٌمون تماطع  35العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ؼلك الفرع الكائن فى 

 23103115وفً تارٌخ  1113الؽذائٌة ) الموفك ( ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    المتحدة لتصنٌع المنتجات  -  23

 -شارع محمود فهمى النمراشى 61شارع وكالة اللٌمون تماطع  35تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ؼلك الفرع الكائن فى 

 االسكندرٌة 

تم تعدٌل  23103115وفً تارٌخ  1113، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    المتحدة لتصنٌع المنتجات الؽذائٌة ش.م.م  -  21

 االسكندرٌة-الجمرن -وكالة اللٌمون 36العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ؼلك الفرع الكائن فى : 

 23103115رٌخ وفً تا 1113المتحدة لتصنٌع المنتجات الؽذائٌة ) الموفك ( ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  22

 االسكندرٌة-الجمرن -وكالة اللٌمون 36تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ؼلك الفرع الكائن فى : 

وفً  12146المراعى جروب لالستثمار الحٌوانى والزراعى والصناعى )ش.م.م( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  23

مولع ممارسة النشاط    -لـتؤشٌر:   ، وٌكون مكان ومولع ممارسة النشاط فى :تم تعدٌل العنوان , وصؾ ا 23103115تارٌخ 

 الصناعى    االول والرابع والخامس  طبما لعمد التاسٌس 

 بحٌرة -مركز ابو حمص  -فصل رابع وعشرون محرم ناحٌة بسنتواى  5بالعنوان حوض الصباغ 

 

وفً  0313ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     TESECOلبٌئٌة المكتب اإلستشاري لتكنولوجٌا الهندسة الصحٌة وا -  24

ستانلى  -عبد العزٌز فهمى الدور الثالث  63تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع ادارى وممر ه 23103110تارٌخ 

 االسكندرٌة -

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23103110وفً تارٌخ  1314ام اتش لتصنٌع المعادن ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  25

 -العامرٌة  -المنطمة الصناعٌة  -عبد المادر لبلى  --الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط : طرٌك البتروكٌماوٌات 

 االسكندرٌة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم  23103110وفً تارٌخ  12201   ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم  Saudiالمصرٌة السعودٌة للبصرٌات  -  26

سموحه  -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فً عمارة الفٌتوري أ ش ادمون فرمون مع شارع دمحم علً فهمً 

 االسكندرٌة -

وفً تارٌخ  6026 الكترو باور ترٌدنج للمماوالت والتجارة )ش.ذ.م.م( ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    -  21

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز إدارة الشركة الرئٌسى ومحلها المانونى فى العنوان التالى :  23103121

 االسكندرٌة  -المنشٌة  -مٌدان سانت كاترٌن  -شارع المائد جوهر 43

تم  23103121وفً تارٌخ  2152ك لٌدها برلم    ، شركة مساهمة ،  سب MILLEN SYSملٌنٌم سٌستمز لالنظمة ش.م.م  -  21

الماهرة  -التجمع الخامس  -المنطمة الخامسة  -الى الثانى  111تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح الفرع الكائن فى فٌال رلم 

 استثمار الماهرة 131601الجدٌدة برلم لٌد 

تم  23103121وفً تارٌخ  2152ركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    ، ش MILLEN SYSملٌنٌم سٌستمز لالنظمة ش.م.م  -  20

 الماهرة  -ش احمد الزمر مدٌنة نصر 36تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن 

 وفً تارٌخ 13166اٌمن دمحم المهدى دمحم طه ٌوسؾ و شركاه ) شركة تضامن ( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  33

 13تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط فى : مرؼم بحرى الصناعٌة  23103121

لسم  -ملن دمحم الولاد بجوار مسجد لباء  -الدوراالول علوى  -وطالب مشتهى  -خلؾ فتحى محمود  -شارع مصرؾ النوبارٌة ٌمٌن 

 االسكندرٌة  -العامرٌة اول 

تم تعدٌل  23103121وفً تارٌخ  13166اٌمن دمحم المهدى دمحم طه ٌوسؾ و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  31

شارع مصرؾ النوبارٌة  13العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط فى : مرؼم بحرى الصناعٌة 

 -لسم العامرٌة اول  -ملن دمحم الولاد بجوار مسجد لباء  -دوراالول علوى ال -وطالب مشتهى  -خلؾ فتحى محمود  -ٌمٌن 

 االسكندرٌة 

وفً تارٌخ  11461انترناشٌونال بٌزنٌس اسوسٌتس جروب لخدمات تحوٌل االموال ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  32

طرٌك الحرٌة سابما  334لى الدور االرضى بالعمار رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدل عنوان الفرع ا 23103121

 االسكندرٌة  -) الزعٌم جمال عبد الناصر حالٌا بجهه سٌدى جابر 

وفً تارٌخ  11300فالكون لتشؽٌل المعادن و الصناعات الهندسٌه ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  33

( 11( بلون )11:   ، المركز الرئٌسى و مولع ممارسة النشاط / المطعة رلم )تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر 23103121

 المنطمة الصناعٌة أمتداد الرابعة ـ مدٌنة برج العرب الجدٌد ـ االسكندرٌة

تم  23103121وفً تارٌخ  6101ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     Ms Designام اس دٌزاٌن  -  34

 -مول الوطنٌة  -شارع شعراوى  11-513شمه  2وان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدل المركز الرئٌسى لٌكون فى : ؼرفةتعدٌل العن

 االسكندرٌة -لوران  -4عمارة رلم 

وفً تارٌخ  1143ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم      KOMETكومٌت للتدرٌب واالستشارات العلمٌة  -  35

نوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز اداره الشركه الرئٌسً ومحلها المانونً فً العنوان التالً بالعنوان تم تعدٌل الع 23103121

 محافظه اآلسكندرٌه  -الرمل  -شارع عبداللطٌؾ النشار  )  اآلفراح سابما ( لوران  4الكائن ب 

وفً تارٌخ  1143سبك لٌدها برلم     ش.م.م ، شركة مساهمة ،   KOMETكومٌت للتدرٌب واالستشارات العلمٌة  -  36

شارع عبد اللطٌؾ النشار )االفراح  4تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع للشركة بالعنوان الكائن ب  23103121

 االسكندرٌة-الرمل  -سابما ( لوران 

تم تعدٌل  23103121وفً تارٌخ  13213   وائل شعبان عبدالعزٌز عبدهلل وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم  -  31

العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز ادارة الشركة الرئٌسى ومحلها المانونى ومولع ممارسة نشاطها فى مرؼم لبلى الصناعٌه 

 االسكندرٌة  -العامرٌة  -شارع الكهرباء 

  Riviera Centre RCمركز رٌفٌٌرا للخدمات التعلٌمٌة وتنمٌة الموارد البشرٌة  -  31



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، نمل  23103122وفً تارٌخ  6000ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    

 221بالدور االرضى مرتفع ) المطلة على شارع طرٌك الحرٌة (بالعمار رلم  1المركز الرئٌسى للشركة الى العنوان: شمة رلم 

 االسكندرٌة  -سٌدى جابر  -تنظٌم شٌاخة االبراهٌمٌة  04شارع لٌس (  10 طرٌك الحرٌة )

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23103125وفً تارٌخ  1013فتنس للتجارة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  30

 ، ؼلك فرع البٌع الكائن بالدور األول بزهران مول . سموحة . اإلسكندرٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  23103126وفً تارٌخ  6153الوطنٌة للتجارة والهندسة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  43

شارع - 21العمار رلم  -4،3وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز ادارة الشركة الرئٌسى ومحلها المانونى فى العنوان التالى : شمة 

 الماهرة ) بذلن ٌمحى المٌد لنمله الى استثمار الماهرة (-مدٌنة نصر اول  -الشهٌد سٌد عفٌفى 

تم تعدٌل  23103126وفً تارٌخ  1663ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     Stylish Eveستاٌلش اٌؾ للتجارة  -  41

مدٌنة نصر  -العربى االفرٌمى  امام البنن -الدور الول  -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع للشركة فى : مول سٌتى ستارز 

 الماهرة  -

تم تعدٌل  23103126وفً تارٌخ  1663ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     Stylish Eveستاٌلش اٌؾ للتجارة  -  42

 -طرٌك االسكندرٌة الماهرة الصحراوى -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع للشركة فى : سٌتى سنتر االسكندرٌة 

 االسكندرٌة

تم تعدٌل العنوان  23103126وفً تارٌخ  13143عصام فإاد كمال ؼرٌب وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  43

 -منطمة المؽرة  - 115, وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعة رلم 

 23103126وفً تارٌخ  1110مٌدٌترٌنٌان شٌبنج كومبانً )مصر للوكاله البحرٌه ( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  44

محافظة  -مٌناء  السخنة  -( 5ؼرفة ) -( 11بلون ) -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ؼلك الفرع مٌناء العٌن السخنة 

 السوٌس

 23103126وفً تارٌخ  1110نج كومبانً )مصر للوكاله البحرٌه ( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    مٌدٌترٌنٌان شٌب -  45

المطاع الثالث  - 516تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة الكائن العٌن السخنة بالعنوان الكائن : الوحدة رلم 

 محافظة السوٌس-العٌن السخنة  -ٌس شمال ؼرب خلٌج السو -المنطمة االلتصادٌة 

تم تعدٌل العنوان  23103121وفً تارٌخ  13331، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     s.s.cاس اس سى جروب  -  46

 -, وصؾ الـتؤشٌر:   ، بناحٌة لرٌشت 

تم تعدٌل  23103121وفً تارٌخ  4651ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     I Eventsاى اٌفٌنتس   -  41

ش  33العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز الشركة الرئٌسى و مولع ممارسة النشاط ومحلها المانونً فى العنوان التالى : 

  -الرمل  -رشدي -لرداحً 

  I EVENTSاي اٌفٌنتس لتنظٌم المإتمرات   -  41

وفً تارٌخ  4651، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     1011لسنه  150شركة مساهمة مصرٌة خاضعه الحكام المانون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز الشركة الرئٌسى و مولع ممارسة النشاط ومحلها المانونً فى  23103121

  -الرمل  -رشدي -ش لرداحً  33العنوان التالى : 

تم تعدٌل العنوان ,  23103121وفً تارٌخ  4651ذ.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    ش. I Eventsاى اٌفٌنتس   -  40

-ش لرداحً  33وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز الشركة الرئٌسى و مولع ممارسة النشاط ومحلها المانونً فى العنوان التالى : 

  -الرمل  -رشدي 

  I EVENTSاي اٌفٌنتس لتنظٌم المإتمرات   -  53

وفً تارٌخ  4651، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     1011لسنه  150شركة مساهمة مصرٌة خاضعه الحكام المانون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز الشركة الرئٌسى و مولع ممارسة النشاط ومحلها المانونً فى  23103121

  -مل الر -رشدي -ش لرداحً  33العنوان التالى : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  23103121وفً تارٌخ  5120اٌجى برونورز ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  51

بالدور االرضى السفلى بالمركز التجارى سان استٌفانو مول  21وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع للشركة فى : المحل رلم 

 الماكوالت  االسكندرٌة واستخدامة تحضٌر وبٌع

االصدلاء الشباب المصرٌٌن لالستثمار والتجارة والبٌع والتوزٌع ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  52

بالدور االرضى  21تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع للشركة فى : المحل رلم  23103121وفً تارٌخ  5120

 جارى سان استٌفانو مول االسكندرٌة واستخدامة تحضٌر وبٌع الماكوالت السفلى بالمركز الت

وفً  12255شركة فود سولوشن للمطاعم والمشروعات السٌاحٌة )ش.ذ.م.م( ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  53

 االسكندرٌة  -لسم العطارٌن  -حرٌة طرٌك ال 63تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى :  23103121تارٌخ 

تم تعدٌل  23103121وفً تارٌخ  11055زهره الربٌع للتصنٌع الؽذائً )ش.م.م( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  54

 -الجعار  -طرٌك االوائل  -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى و مولع ممارسة النشاط بالعنوان 

تم  23103121وفً تارٌخ  13665سٌرفٌس لخدمات األمن والحراسة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    تو أم  -  55

 االسكندرٌة  -سٌدى جابر  -شارع المطائع  33تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون المركز الشركة الرئٌسى  فى : 

شركة مساهمة مصرٌة وفما ألحكام المانون المصرى . ، شركة  MLH EGYPT For Shippingام ال اتش اٌجٌبت للمالحة  -  56

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز إدارة الشركة  23103121وفً تارٌخ  13410مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

 اإلسكندرٌة  -باب شرق -الرئٌسى ومحلها المانونً فً العنوان التالى : اا أ ش بنى العباس 

وفً تارٌخ  13410ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     I.S.A FOR SHIPPINGآى آس آٌة للمالحة  -  51

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز إدارة الشركة الرئٌسى ومحلها المانونً فً العنوان التالى : اا أ  23103121

 اإلسكندرٌة  -باب شرق -ش بنى العباس 

تم تعدٌل  23103121وفً تارٌخ  13321الصفا جروب لخدمات التكٌٌؾ ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  51

محرم  بن الؽٌط  -ش االمٌر عمر  6عمار رلم  -بالدور المٌزان  2العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى : شمه رلم 

 االسكندرٌة  -الصعٌدي

وفً تارٌخ  12111، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     Fida Furnitureفٌدا فرنتشر  -دا لالثاث فٌ -  50

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسً و مولع ممارسة النشاط : طرٌك المجزر المنطمة الصناعٌة  23103121

 االسكندرٌة -أرض ملن ناصر  -الجدٌدة بمرؼم 

وفً تارٌخ  12111، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     Fida Furnitureفٌدا فرنتشر  -فٌدا لالثاث  -  63

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم الؽاء الفرع 23103121

وفً تارٌخ  5133   مصر( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم -الدولٌة لالستثمار التجارى والصناعى )الصٌاد ترٌدنج  -  61

( بحدٌمة Down Townتم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ؼلك الفرع الكائن :مركز المدٌنة التجارى ) 23103121

 االسكندرٌة

تم  23103120وفً تارٌخ  13141عبد الحكٌم عبد الرحمن احمد دمحم حسن وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  62

 -منطمة المؽرة  - 114ان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه مولع ممارسة نشاط استصالح االراضى هو : لطعة رلم تعدٌل العنو

 محافظة مرسى مطروح 

وفً تارٌخ  13141احمد شعبان جالل الصٌاد وشركاه شركة توصٌة بسٌطة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  63

 - 114ؤشٌر:   ، اضافه مولع ممارسة نشاط استصالح االراضى هو : لطعة رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـت 23103120

 محافظة مرسى مطروح  -منطمة المؽرة 

وفً  6216ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     SAB Trading Agencyساب للتوكٌالت التجارٌة  -  64

اكتوبر الدائرى بجوار مسجد  6شارع  233:   ، اضافه فرع : عمار رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر 23103120تارٌخ 

 االسكندرٌة  -السالم السٌوؾ المنتزة اول 
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وفً  6216ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     SAB Trading Agencyساب للتوكٌالت التجارٌة  -  65

 االسكندرٌة  -لسم العامرٌة  13بلون  21ر:   ، اضافه فرع : مساكن الكٌلو تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌ 23103120تارٌخ 

وفً  6216ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     SAB Trading Agencyساب للتوكٌالت التجارٌة  -  66

متفرع من الصاغ عبد السالم سٌدى بشر تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع : شارع دمحم ناٌل  23103120تارٌخ 

 االسكندرٌة  -لسم المنتزة اول 

وفً  6216ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     SAB Trading Agencyساب للتوكٌالت التجارٌة  -  61

 االسكندرٌة  -ٌدى جابر سموحة لسم س 330تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع : شارع  23103120تارٌخ 

 23103120وفً تارٌخ  2110كوزموبان للعبوات الدوائٌة ومستحضرات التجمٌل ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  61

س شارع الحمصانى متفرع من شارع ابن  1ح / 13تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه ممر ادارى لشركة بالعنوان 

 سجل استثمار الماهرة 130121بالدور االرضى حمامات المبة / الماهرة رلم لٌد  4 سندر : شمة رلم

 كوزموبان للعبوات الدوائٌة و مستحضرات التجمٌل  -  60

 )Cosmopack for Pharmaceutical Packing & Cosmetics ( 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه ممر  23103120وفً تارٌخ  2110ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

بالدور االرضى حمامات المبة /  4س شارع الحمصانى متفرع من شارع ابن سندر : شمة رلم  1ح / 13ادارى لشركة بالعنوان 

 الماهرةسجل استثمار  130121الماهرة رلم لٌد 

الوطنٌة النتاج الكٌماوٌات الزراعٌة جمال عبدالفتاح عبدالرحمن حماده وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  13

-16-15-1-6-5-4تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، )فرع انتاجى (:المطع ارلام) 23103120وفً تارٌخ  13021

 االسكندرٌه-داد الرابعه بمدٌنه برج العرب الجدٌدهبالمنطمه الصناعٌه امت 11(بلون 11

الوطنٌة النتاج الكٌماوٌات الزراعٌة )اجروكٌم( جمال عبد الفتاح عبد الرحمن حمادة وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  -  11

-16-15-1-6-5-4ارلام)تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، )فرع انتاجى (:المطع  23103120وفً تارٌخ  13021برلم    

 االسكندرٌه-بالمنطمه الصناعٌه امتداد الرابعه بمدٌنه برج العرب الجدٌده 11(بلون 11

الوطنٌة النتاج الكٌماوٌات الزراعٌة جمال عبدالفتاح عبدالرحمن حماده وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

-بولكلى-طرٌك الحرٌه  413, وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌس للشركه:تم تعدٌل العنوان  23103120وفً تارٌخ  13021

 االسكندرٌه

الوطنٌة النتاج الكٌماوٌات الزراعٌة )اجروكٌم( جمال عبد الفتاح عبد الرحمن حمادة وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  -  13

-طرٌك الحرٌه  413ٌر:   ، المركز الرئٌس للشركه:تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤش 23103120وفً تارٌخ  13021برلم    

 االسكندرٌه-بولكلى

الوطنٌة النتاج الكٌماوٌات الزراعٌة جمال عبدالفتاح عبدالرحمن حماده وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  14

-اط للشركه فى طرٌك على ماهر تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، مولع ممارسه النش 23103120وفً تارٌخ  13021

 البحٌرة -كفر الدوار -الطرح

الوطنٌة النتاج الكٌماوٌات الزراعٌة )اجروكٌم( جمال عبد الفتاح عبد الرحمن حمادة وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  -  15

لنشاط للشركه فى طرٌك على تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، مولع ممارسه ا 23103120وفً تارٌخ  13021برلم    

 البحٌرة -كفر الدوار -الطرح-ماهر 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

-منطمة حرة شركة مساهمة مصرٌة ، شركة مساهمة   -شركة هافال لالستثمارات الصناعٌة و المالبس الجاهزة  -  1

 ئر و المفروشات بكافة انواعها و خاماتها .تصنٌع المالبس الجاهزة و الستا 

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

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

 ا أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج.بؤعماله

 كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة. -

 ساهمةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة م23103134وفً تارٌخ  1400وذلن ،  سبك لٌدها برلم   

تصنٌع المالبس الجاهزة و  -هافال لالستثمارات الصناعٌة والمواد الكٌماوٌة واالسمدة )منطمة حرة عامة( ، شركة مساهمة   -  2

 الستائر و المفروشات بكافة انواعها و خاماتها .

 مارسة هذه األنشطة.مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لم -

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

 بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج.

 لن طبما ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة.كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذ -

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23103134وفً تارٌخ  1400وذلن ،  سبك لٌدها برلم   

تصنٌع المالبس الجاهزة و الستائر و  -هافال لالستثمارات الصناعٌة والمواد الكٌماوٌة )منطمة حرة عامة( ، شركة مساهمة   -  3

 روشات بكافة انواعها و خاماتها .المف

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

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

 لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج. بؤعمالها أو التً

 كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة. -

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23103134وفً تارٌخ  1400وذلن ،  سبك لٌدها برلم   

منطمة حرة شركة مساهمة مصرٌة ، شركة مساهمة  مع مراعاة ما  -شركة هافال لالستثمارات الصناعٌة و المالبس الجاهزة  -  4

 ٌلى :

 عدم استٌراد المشة ممصوصة من خارج البالد . -

 االلتزام باشتراطات الحماٌة المدنٌة . -

االلتزام بشروط المحافظة على البٌئة و منع التلوث و توفٌر وحدة لمعالجة مخلفات الصرؾ الصناعى . ،  سبك لٌدها  -

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23103134وفً تارٌخ  1400برلم   

 ، شركة مساهمة  مع مراعاة ما ٌلى : هافال لالستثمارات الصناعٌة والمواد الكٌماوٌة واالسمدة )منطمة حرة عامة( -  5

 عدم استٌراد المشة ممصوصة من خارج البالد . -

 االلتزام باشتراطات الحماٌة المدنٌة . -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

االلتزام بشروط المحافظة على البٌئة و منع التلوث و توفٌر وحدة لمعالجة مخلفات الصرؾ الصناعى . ،  سبك لٌدها  -

 م تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمةت23103134وفً تارٌخ  1400برلم   

 هافال لالستثمارات الصناعٌة والمواد الكٌماوٌة )منطمة حرة عامة( ، شركة مساهمة  مع مراعاة ما ٌلى : -  6

 عدم استٌراد المشة ممصوصة من خارج البالد . -

 االلتزام باشتراطات الحماٌة المدنٌة . -

البٌئة و منع التلوث و توفٌر وحدة لمعالجة مخلفات الصرؾ الصناعى . ،  سبك لٌدها  االلتزام بشروط المحافظة على -

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23103134وفً تارٌخ  1400برلم   

 مركز واشنطن لالدارة والتحكٌم الدولى ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركه هو : -  1

أدارة مركز للتحكٌم فً المنازعات المدنٌه والتجارٌه والوساطه وأعداد المحكمٌن )فٌما عد ا المٌام بؤعمال ألامه وتشؽٌل و -1

 المحاماه(.

 ألامه وتشؽٌل وأدارة مركز ألعداد وتنمٌه وتدرٌب الموارد البشرٌه. -2

ب الدورٌه الخاصه بنشاط وعمد المإتمرات ودورات التحكٌم ومركز تدرٌب وأعداد مطبوعات الشركه و أعداد الكت -3

الشركه وأعداد دراسات الجدوي وألامه وتنظٌم المعرض والمإتمرات والندوات بشرط أستصدار التراخٌص الالزمه لكل ؼرض 

 علً حده.

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة 23103134وفً تارٌخ  0020مع مراعاه أحكام الموانٌن ،  سبك لٌدها برلم   

 ةمحدود

مركز واشنطن لالدارة والتحكٌم الدولى ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  واللوائح والمرارات السارٌه وبشرط أستصدار  -  1

التراخٌص الالزمه لممارسه هذه األنشطه وٌجوز للشركه أن تكون لها مصلحه أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها 

لها أو التً لد تعاونها علً تحمٌك ؼرضها فً مصر أو بالخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً التً تزاول أعماال شبٌهه بؤعما

وفً تارٌخ  0020الهٌئات السالفه أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌه. ،  سبك لٌدها برلم   

 محدودةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة 23103134

 ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح كماٌلى  :   Amspec Egyptامسبٌن اٌجٌبت  -  0

 المٌام بؤعمال المرالبة والفحص والتفتٌش على مختلؾ أنواع البضائع والسلع والخدمات المرتبطة بها بكافة الوسائل. .1

 رة والمفرؼة من السفن.المٌام بؤعمال العد والحصر للبضائع الصاد .2

 -المٌام بجمٌع أعمال األشؽال البحرٌة وتشمل : .3

 أعمال نظابة عنابر السفن. - أ

 تعتٌك وتحمٌل وتستٌؾ البضائع بالساحات وعلى وسائل النمل البرٌة المختلفة. - ب

 تموٌن وتطمٌم السفن. - ت

وفً تارٌخ  13611ن ،  سبك لٌدها برلم   لٌاس حجم السوائل بالتنكات األرضٌة وكذلن المحملة على السف .4

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة23103134

 ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  ومعاٌنة الحاوٌات أثناء الشحن والتفرٌػ.  Amspec Egyptامسبٌن اٌجٌبت  -  13

 معاٌنة تالفٌات الحاوٌات وتحدٌد حالة السفن. .5

 بؤعمال العد والحصر للبضائع الصادرة أو المفرؼة من السفن.المٌام  .6



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 سحب العٌنات من البضائع المختلفة لتحلٌلها. .1

 فحص ومعاٌنة البضائع وتمدٌر األضرار. .1

 المٌام بؤعمال التخزٌن واستؽالل وإٌجار وإستئجار مخازن التبرٌد والتجمٌد والتعبئة والمستودعات. .0

 أعمال شحن وتفرٌػ ونمل البضائع برا. .13

 تؤهٌل الشركات للحصول على شهادة الجودة. .11

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23103134وفً تارٌخ  13611تطبٌك نظم إدارة الجودة على ،  سبك لٌدها برلم    .12

 ذات مسئولٌة محدودة

 مسئولٌة محدودة  الشركات.ش.ذ.م.م ، ذات   Amspec Egyptامسبٌن اٌجٌبت  -  11

 إلامة وتشؽٌل مركز إلعداد وتنمٌه وتدرٌب الموارد البشرٌة. .13

 أعمال التبخٌر والتطهٌر ومكافحة الموارض. .14

إنشاء وإدارة وتشؽٌل مختبرات تحلٌل السلع الزراعٌة والؽذائٌة واألسمدة والتعدٌن والبترول الخام والمنتجات والؽازات  .15

 البترولٌة.

 معاٌرة عدادت لٌاس البترول الخام والمنتجات والؽازات البترولٌة. .16

 معاٌرة خزانات البترول الخام والمنتجات والؽازات البترولٌة. .11

 أعمال الوزن والمبانة ومرالبة الوزن.                     .11

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة تم تعدٌل23103134وفً تارٌخ  13611مع إلتزام الشركة ،  سبك لٌدها برلم   

 .2316لسنة  133ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  بمرار وزٌر النمل رلم   Amspec Egyptامسبٌن اٌجٌبت  -  12

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

ركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد وٌجوز للش

تعاونها علً تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23103134وفً تارٌخ  13611ة. ،  سبك لٌدها برلم   طبما ألحكام للمانون والئحته التنفٌذٌ

 ذات مسئولٌة محدودة

(بنظام المناطك الحرة الخاصة ، JOINT STOCK COMPANY) MODFEX APPARELمود فٌكس للمالبس ) ش . م . م (  -  13

ت والمالبس الداخلٌة للسٌدات وتصنٌع الستائر واالكسسوارات شركة مساهمة  ؼرض الشركة هو تصنٌع المنسوجات ومالبس السٌدا

% من حجم االنتاج السنوي 133الالزمة لها والمالبس الرجالً واالطفالى والمالبس الداخلٌة للرجال واالطفال مع االلتزام بتصدٌر 

 الى خارج جمهورٌة مصر العربٌة.

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

وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة ،  سبك لٌدها 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23103134وفً تارٌخ  1201برلم   

( بنظام المناطك الحرة الخاصة  JOINT STOCK COMPANY) AYKO TEXTILEللمنسوجات ش.م.م شركه اٌكو  -  14

باالسكندرٌة ، شركة مساهمة  ؼرض الشركة هو تصنٌع المنسوجات ومالبس السٌدات والمالبس الداخلٌة للسٌدات وتصنٌع الستائر 

% من حجم 133اخلٌة للرجال واالطفال مع االلتزام بتصدٌر واالكسسوارات الالزمة لها والمالبس الرجالً واالطفالى والمالبس الد

 االنتاج السنوي الى خارج جمهورٌة مصر العربٌة.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

جوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة ،  سبك لٌدها وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن باي وجه من الو

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23103134وفً تارٌخ  1201برلم   

(بنظام المناطك الحرة الخاصة ، JOINT STOCK COMPANY) MODFEX APPARELمود فٌكس للمالبس ) ش . م . م (  -  15

أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو  شركة مساهمة  باعمالها

تم تعدٌل 23103134وفً تارٌخ  1201تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة. ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

( بنظام المناطك الحرة الخاصة  JOINT STOCK COMPANY) AYKO TEXTILEشركه اٌكو للمنسوجات ش.م.م  -  16

باالسكندرٌة ، شركة مساهمة  باعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً 

وفً تارٌخ  1201حكام المانون والئحته التنفٌذٌة. ،  سبك لٌدها برلم   الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما أل

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23103134

 ٌونفرٌت جلوبال لوجٌستٌن لخدمات الشحن الدولى ش.م.م ، شركة مساهمة  ؼرض الشركه هو: -  11

 .تمدٌم خدمات الشحن والتفرٌػ البحرى والجوى الدولى -1

 النمل البرى والتخزٌن والخدمات المرتبطة به والمكملة له )فٌما عدا النمل السٌاحى(. -2

 عموم االستٌراد والتصدٌر -3

 التخلٌص الجمركى. -4

 الوكاله المالحٌه -5

ال الوكاله فى شؤن سجل المستوردٌن وتنظٌم اعم 1012لسنه  121والمانون رلم  1012لسنه 123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

التجارٌه وال ٌنشئ تؤسٌس الشركه اى حك فى مزاوله ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمه لمزاوله ؼرضها من 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23103134وفً تارٌخ  5031الجهات ،  سبك لٌدها برلم   

ٌونفرٌت جلوبال لوجٌستٌن لخدمات الشحن الدولى ش.م.م ، شركة مساهمة  المختصه وبما الٌخل باحكام الموانٌن المنظمه  -  11

 لهذا الؽرض.

 مع مراعاه احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وبشرط استصدار التراخٌص الالزمه لممارسه هذه األنشطه.

صلحه او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهه باعمالها او التى وٌجوز للشركه ان تكون لها م

لد تعاونهاعلى تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى  الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفه او تشترٌها او تلحمها بها وذلن 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23103134وفً تارٌخ  5031لٌدها برلم   طبما ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌه. ،  سبك 

 شركة مساهمة

 ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو : Royal Castle For Educationروٌال كاسٌل للخدمات التعلٌمٌه -  10

 انشاء وادارة وتشؽٌل معاهد التعلٌم الفنى . -

 س  .انشاء او ادارة او تشؽٌل المدار -

 انشاء الجامعات . -

 وذلن دون االخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وٌجوز للشركة أن تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول أعماالً شبٌهة باعمالها أو التى لد تعاونها على 

مٌك ؼرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون . ،  سبك تح

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة23103134وفً تارٌخ  13164لٌدها برلم   

(الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع: أ. الخبز االفرنجى بكافة 1دل الى / )االسكندرٌة للمخبوزات ش.م.م ، شركة مساهمة  تع -  23

انواعه . ب.عموم التصدٌر.مع مراعاه احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة 

ت وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهه هذه االنشطة وٌجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركا

باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفه او تشترٌها او 

ٌل النشاط , تم تعد23103134وفً تارٌخ  2141تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌه. ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

(الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع: أ. الخبز االفرنجى بكافة انواعه . 1الٌكس للمخبوزات ش.م.م ، شركة مساهمة  تعدل الى / ) -  21

رسة هذه ب.عموم التصدٌر.مع مراعاه احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لمما

االنشطة وٌجوز للشركه ان تكون لها مصلحه 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 السالفه او تشترٌها او 

تم تعدٌل النشاط , 23103134وفً تارٌخ  2141الحكام المانون والئحته التنفٌذٌه. ،  سبك لٌدها برلم   تلحمها بها وذلن طبما 

 وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

 للتدرٌب والتجارة وتنمٌة الموارد البشرٌة ، شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة  ؼرض الشركة هو:   growجرو  -  22

 التجارة العامة.

 مركز العداد والتدرٌب وتنمٌة فى المجاالت االدارٌة وتمدٌم االستشارات التدرٌبٌة وتنمٌة الموارد البشرٌةالامة وتشؽٌل 

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

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة23103131وفً تارٌخ  12313سبك لٌدها برلم   

 ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركةهو : Semest Tredingشركة سٌمٌست ترٌدنج  -  23

 عموم اإلستٌراد فٌما هو مسموح به لانوناً. -

                                                                                       تصدٌر الحاصالت الزراعٌة بكافة أنواعها.                         -

                        عموم التصدٌر وعموم التورٌدات                                                                                                  -

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة23103111وفً تارٌخ  12245سبك لٌدها برلم     التسوٌك العمارى ،-

 ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركةهو : Semest Tradingشركة سٌمٌست ترٌدنج  -  24

 عموم اإلستٌراد فٌما هو مسموح به لانوناً. -

واعها.                                                                                                               تصدٌر الحاصالت الزراعٌة بكافة أن -

                        عموم التصدٌر وعموم التورٌدات                                                                                                  -

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة23103111وفً تارٌخ  12245التسوٌك العمارى ،  سبك لٌدها برلم   -

 المماوالت ،التوكٌالت التجارٌة .-ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة   Semest Tredingشركة سٌمٌست ترٌدنج  -  25

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1012لسنه  121والمانون رلم  1012لسنه  123لم تلتزم الشركه باحكام المانون ر

 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

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

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة23103111وفً تارٌخ  12245برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المماوالت ،التوكٌالت التجارٌة .-سئولٌة محدودة  ش.ذ.م.م ، ذات م Semest Tradingشركة سٌمٌست ترٌدنج  -  26

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1012لسنه  121والمانون رلم  1012لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

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

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة23103111وفً تارٌخ  12245برلم   

 ؼرض الشركة هو:جرٌن هاند اٌجٌبت لألستصالح الزراعى ، شركة مساهمة   -  21

 استصالح واستزراع األراضى البور و الصحراوٌة أو احداهما: -1

 استصالح وتجهٌز األراضى بالمرافك األساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع. - أ

 فدان. 1333استزراع األراضى المستصلحة وذلن كله فٌما ال ٌزٌد عن  - ب

صصة ألؼراض االستصالح واالستزراع ، وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضى مخ

، ولرار رئٌس  2331لسنة  353ولٌس الرى بطرٌمة الؽمر )فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس مجلس الوزراء رلم 

 التؤشٌر:  شركة مساهمةتم تعدٌل النشاط , وصؾ 23103110وفً تارٌخ  1132لسنة ،  سبك لٌدها برلم    356الجمهورٌة رلم 

 وكذا مناطك شبه جزٌرة سٌناء وحالٌب وشالتٌن(. 2331جرٌن هاند اٌجٌبت لألستصالح الزراعى ، شركة مساهمة   -  21

 الهندسة الوراثٌة فى المجاالت النباتٌة والحٌوانٌة. -2

 سمٌن أو اللحوم.تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت أو األلبان أو الت -3

 تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور ، سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم. -4

 إلامة المزارع السمكٌة وكذا صٌد األسمان. -5

الصناعٌة والمواد ،  سبك  النمل المبرد للبضائع والثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمنتجات -6

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23103110وفً تارٌخ  1132لٌدها برلم   

  -جرٌن هاند اٌجٌبت لألستصالح الزراعى ، شركة مساهمة  الؽذائٌة وتبرٌدها أو تجمٌدها وٌشمل ذلن: -  20

وؼربلة وتجفٌؾ وحفظ وتجمٌد وتبرٌد الحاصالت الزراعٌة  إلامة وتشؽٌل الثالجات والمحطات الخاصة بفرز وتدرٌج - أ

 والخضروات والفاكهة.

 النمل المبرد أو المجمد للبضائع. - ب

 محطات تشؽٌل وتداول الحاوٌات. - ت

 صوامع حفظ وتخزٌن الؽالل ، وٌشمل ما ذكر أعمال الشحن والتفرٌػ الالزمة لمباشرة النشاط. - ث

 راعٌة.إنتاج وتجارة التماوى الز -1

 عموم اإلستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانوناً. -1

 عموم المماوالت. -0

 -مع مراعاة :



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23103110وفً تارٌخ  1132افراد ،  سبك لٌدها برلم    -

مستملة ومنفصلة ومركز مالى خاص لكل نشاط جرٌن هاند اٌجٌبت لألستصالح الزراعى ، شركة مساهمة  حسابات مالٌة  -  33

 على حدا.

 .1012لسنة  121االلتزام باستٌفاء شروط المٌد بسجل المستوردٌن وفماً ألحكام المانون رلم  -

 .1015لسنة  111االلتزام باستٌفاء شروط المٌد بسجل المصدرٌن وفماً الحكام المانون رلم  -

 السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة.احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  -

وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول أعماال شبٌهه بؤعمالها أو التى 

 مساهمة تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة23103110وفً تارٌخ  1132،  سبك لٌدها برلم   

جرٌن هاند اٌجٌبت لألستصالح الزراعى ، شركة مساهمة  لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر ، كما ٌجوز لها أن  -  31

وفً  1132تندمج فى الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة. ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة تم23103110تارٌخ 

 الفٌحاء للتصدٌر والخدمات المالحٌة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو : -  32

 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

 صنع لتصنٌع وفرز وتنمٌة وتحمٌص وطحن وتعبئة وتؽلٌؾ البن بكافة انواعهالامة وتشؽٌل م-5

تم 23103110وفً تارٌخ  5564، ولرار ،  سبك لٌدها برلم    2331لسنه  353مع مراعاه لرار رئٌس مجلس الوزراء رلم 

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

 ت مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو :الفٌحاء للصناعات الؽذائٌة ، ذا -  33

 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

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وفرز وتنمٌة وتحمٌص وطحن وتعبئة وتؽلٌؾ البن بكافة انواعه-5

تم 23103110وفً تارٌخ  5564، ولرار ،  سبك لٌدها برلم    2331لسنه  353مع مراعاه لرار رئٌس مجلس الوزراء رلم 

 ٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودةتعد

  2331لسنه  356الفٌحاء للتصدٌر والخدمات المالحٌة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس الجمهورٌه رلم  -  34

ز للشركه مع مراعاه احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمه لممارسه هذه االنشطه وٌجو

ان  تكون لها مصلحه او تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها  التً تزاول اعمال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها 

علً تحمٌك ؼرضها فً مصر او الخارج .  كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفه او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة 23103110وفً تارٌخ  5564حته التنفٌذٌه . ،  سبك لٌدها برلم   المانون والئ

 محدودة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  2331لسنه  356الفٌحاء للصناعات الؽذائٌة ، ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس الجمهورٌه رلم  -  35

إستصدار التراخٌص الالزمه لممارسه هذه االنشطه وٌجوز للشركه مع مراعاه احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وبشرط 

ان  تكون لها مصلحه او تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها  التً تزاول اعمال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها 

ترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام علً تحمٌك ؼرضها فً مصر او الخارج .  كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفه او تش

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة 23103110وفً تارٌخ  5564المانون والئحته التنفٌذٌه . ،  سبك لٌدها برلم   

 محدودة

السالفة أو تشترٌها أو  أفرٌمٌا الصناعٌة التجارٌة ش.م.م ، شركة مساهمة  فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات -  36

تم تعدٌل النشاط , 23103121وفً تارٌخ  6602تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون والئحت ه التنفٌذٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

 )ثنى ولص(.   تجارة الحدٌد بكافة انواعه و تشؽٌله .1أفرٌمٌا الصناعٌة التجارٌة ش.م.م ، شركة مساهمة   -  31

 3التورٌدات العمومٌة   .2 

 مماوالت اعمال تشؽٌل المعادن و اعمال الحدادة )تورٌد و تركٌب( . -4عموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجاري  .3 

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

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23103121وفً تارٌخ  6602التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  شركة مساهمة

باور ترٌدنج للمماوالت والتجارة )ش.ذ.م.م( ، ذات مسئولٌة محدودة  أو التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى  الكترو -  31

 مصر أو فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة23103121تارٌخ  وفً 6026،  سبك لٌدها برلم   

 الكترو باور ترٌدنج للمماوالت والتجارة )ش.ذ.م.م( ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو : -  30

 والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات . -فٌما هو مسموح به لانونا  -عموم االستٌراد والتصدٌر  -1

 كهربائٌة والكترومٌكانٌكا وعموم التورٌدات الالزمة لطبٌعة النشاط . تورٌدات -2

 المماوالت الكهربائٌة واعمال الصٌانة والتركٌبات . -3

 3مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة 

تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها ،   وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة23103121وفً تارٌخ  6026سبك لٌدها برلم   

 :الشركه المصرٌه الكوٌتٌه لنظم التعلٌم الحدٌث )ش.م.م( ، شركة مساهمة  ؼرض الشركه هو -  43

 انشاء وادارة وتشؽٌل المدارس . -

 عموم االستٌراد -

 مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه بشرط استصدار التراخٌص الالزمه لممارسة هذه االنشطه.

وٌجوز للشركه ان تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجهه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعمال شبٌهه باعمالها 

أوالتً لد تعاونها علً تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج , كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفه أو تشترٌها أو تلحمها 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23103125وفً تارٌخ  11511والئحته التنفٌذٌه. ،  سبك لٌدها برلم   بها وذلن طبما ألحكام المانون 

 التؤشٌر:  شركة مساهمة

وائل احمد حسن وولٌد احمد حسن ، شركة تضامن  ؼرض الشركة : الامه وتشؽٌل مصنع لزخرفة االدوات المنزلٌة من  -  41

 واالخشاب والمعادن والبالستٌن وؼٌرها . الزجاج والكرٌستال والسٌرامٌن  و البورسلٌن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مع مراعاه احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافه التراخٌص االزمه لمباشرة نشاطها ،  سبك 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن23103126وفً تارٌخ  13411لٌدها برلم   

وولٌد احمد حسن شركة ، شركة تضامن  ؼرض الشركة : الامه وتشؽٌل مصنع لزخرفة االدوات المنزلٌة  وائل احمد حسن -  42

 من الزجاج والكرٌستال والسٌرامٌن  و البورسلٌن  واالخشاب والمعادن والبالستٌن وؼٌرها .

تراخٌص االزمه لمباشرة نشاطها ،  سبك مع مراعاه احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافه ال

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن23103126وفً تارٌخ  13411لٌدها برلم   

وائل احمد حسن وولٌد احمد حسن شركة تضامن ، شركة تضامن  ؼرض الشركة : الامه وتشؽٌل مصنع لزخرفة االدوات  -  43

 ٌرامٌن  و البورسلٌن  واالخشاب والمعادن والبالستٌن وؼٌرها .المنزلٌة من الزجاج والكرٌستال والس

مع مراعاه احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافه التراخٌص االزمه لمباشرة نشاطها ،  سبك 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن23103126وفً تارٌخ  13411لٌدها برلم   

شركة فٌكس بوند للمواد الالصمة و موانع التسرٌب  شركة مساهمه مصرٌة وفما الحكام المانون المصري ، شركة مساهمة   -  44

 ؼرض الشركة هو : ألامه و تشؽٌل مصنع الؼراض  تصنٌع المواد الالصمة و موانع التسرب 

 دار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة.مع مرعاه أحكام الموانٌن وااللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستص

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

ٌها أو تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فى الهٌئات السالفة أو تشتر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23103121وفً تارٌخ  1362طبما ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة مساهمة

سكاى للصناعات النسٌجٌة ش.م.م ، شركة مساهمة  ؼرض الشركة هو : ألامه و تشؽٌل مصنع الؼراض  تصنٌع المواد  -  45

 الصمة و موانع التسرب ال

 مع مرعاه أحكام الموانٌن وااللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة.

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

ى تحمٌك ؼرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فى الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن لد تعاونها عل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23103121وفً تارٌخ  1362طبما ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة مساهمة

 ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركه هو :   GREEN MEDICAL SYSTEMS -GMSز جرٌن مٌدٌكال سٌستم -  46

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا والتوكٌالت التجارٌه .  -1

 عموم التجارة والتورٌدات . -2

 تورٌد االجهزة والمعدات واالدوات  والمستلزمات الطبٌه والصٌدلٌه . -3

انٌن  واللوائح والمرارات السارٌه بشرط استصدار التراخٌص الالزمه لممارسه هذه االنشطه . وٌجوز للشركه مع مراعاه احكام المو

ان تكون لها مصلحه او تشترن بؤي وجه من الوجوه  مع الشركات ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهه بؤعمالها او التً لد تعاونها ىعلً 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23103121وفً تارٌخ  1301لٌدها برلم    تحمبك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ،  سبك

 ذات مسئولٌة محدودة

ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  . كما ٌجوز لها ان   GREEN MEDICAL SYSTEMS -GMSجرٌن مٌدٌكال سٌستمز  -  41

وفً  1301م المانون والئحته التنفٌذٌه, ،  سبك لٌدها برلم   تندمج  فً الهٌئات السالفه او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكا

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة23103121تارٌخ 

 ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو: I Eventsاى اٌفٌنتس   -  41



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والحفالت العامة  الامة وادارة وتشؽٌل وتنظٌم المإتمرات و المعارض والمهرجانات -1

 ادارة وتسوٌك وتشؽٌل وادارة االلعاب الرٌاضٌة وانشاء االندٌة الخاصة واالكادٌمٌات واالندٌة الصحٌة  -2

 الامة وادارة وتشؽٌل المالعب وتنظٌم البطوالت والمسابمات الرٌاضٌة  -3

 التوكٌالت التجارٌه -4

 الدعاٌة و االعالن  -5

 للوائح والمررارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .مع مراعاة أحكام الموانٌن وا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23103121وفً تارٌخ  4651وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو ،  سبك لٌدها برلم   

 ذات مسئولٌة محدودة

  I EVENTSاي اٌفٌنتس لتنظٌم المإتمرات   -  40

 ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو: 1011لسنه  150مساهمة مصرٌة خاضعه الحكام المانون  شركة

 الامة وادارة وتشؽٌل وتنظٌم المإتمرات و المعارض والمهرجانات والحفالت العامة  -1

 ادارة وتسوٌك وتشؽٌل وادارة االلعاب الرٌاضٌة وانشاء االندٌة الخاصة واالكادٌمٌات واالندٌة الصحٌة  -2

 الامة وادارة وتشؽٌل المالعب وتنظٌم البطوالت والمسابمات الرٌاضٌة  -3

 التوكٌالت التجارٌه -4

 الدعاٌة و االعالن  -5

 السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمررارات 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23103121وفً تارٌخ  4651وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو ،  سبك لٌدها برلم   

 ذات مسئولٌة محدودة

 ش.ذ.م.م ، شركة مساهمة  ؼرض الشركة هو: I Eventsاى اٌفٌنتس   -  53

 الامة وادارة وتشؽٌل وتنظٌم المإتمرات و المعارض والمهرجانات والحفالت العامة  -1

 ادارة وتسوٌك وتشؽٌل وادارة االلعاب الرٌاضٌة وانشاء االندٌة الخاصة واالكادٌمٌات واالندٌة الصحٌة  -2

 الامة وادارة وتشؽٌل المالعب وتنظٌم البطوالت والمسابمات الرٌاضٌة  -3

 التجارٌه التوكٌالت -4

 الدعاٌة و االعالن  -5

 مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمررارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23103121وفً تارٌخ  4651وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو ،  سبك لٌدها برلم   

 مةشركة مساه

  I EVENTSاي اٌفٌنتس لتنظٌم المإتمرات   -  51

 ، شركة مساهمة  ؼرض الشركة هو: 1011لسنه  150شركة مساهمة مصرٌة خاضعه الحكام المانون 

 الامة وادارة وتشؽٌل وتنظٌم المإتمرات و المعارض والمهرجانات والحفالت العامة  -1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وانشاء االندٌة الخاصة واالكادٌمٌات واالندٌة الصحٌة  ادارة وتسوٌك وتشؽٌل وادارة االلعاب الرٌاضٌة -2

 الامة وادارة وتشؽٌل المالعب وتنظٌم البطوالت والمسابمات الرٌاضٌة  -3

 التوكٌالت التجارٌه -4

 الدعاٌة و االعالن  -5

 هذه األنشطة . مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمررارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23103121وفً تارٌخ  4651وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة مساهمة

ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول  I Eventsاى اٌفٌنتس   -  52

هة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أعماال شبٌ

تم تعدٌل 23103121وفً تارٌخ  4651أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 مسئولٌة محدودة النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات

  I EVENTSاي اٌفٌنتس لتنظٌم المإتمرات   -  53

، ذات مسئولٌة محدودة  تشترن بؤي وجه من الوجوه مع  1011لسنه  150شركة مساهمة مصرٌة خاضعه الحكام المانون 

فً الخارج ، كما ٌجوز لها الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو 

وفً  4651أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة23103121تارٌخ 

مساهمة  تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال  ش.ذ.م.م ، شركة I Eventsاى اٌفٌنتس   -  54

شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو 

تم تعدٌل 23103121وفً تارٌخ  4651لٌدها برلم    تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ،  سبك

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

  I EVENTSاي اٌفٌنتس لتنظٌم المإتمرات   -  55

، شركة مساهمة  تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات  1011لسنه  150شركة مساهمة مصرٌة خاضعه الحكام المانون 

وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج 

وفً تارٌخ  4651لحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ،  سبك لٌدها برلم   فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو ت

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23103121

 مصطفى ابراهٌم مصطفى هٌبه وشرٌكه ، شركة تضامن  ؼرض الشركة: -  56

 ر والزٌوت المستعملة واعادة تكرٌرها. الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع وتعبئة النفط والتن -

مماوالت تورٌد ونمل الزٌوت المستعملة والمخافات البترولٌة ومعالجة وتعبئة وتنمٌة وفلترة وفصل وإعادة تدوٌر العامل الحافز  -

 والزٌوت والمخلفات الصلبة والسائلة والخطرة والؽٌر خطرة.

 ألامة وتشؽٌل مصنع لصناعة األلكٌدات. -

ام الشركة بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلً المنشؤة الحصول علً كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. مع التز

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن23103121وفً تارٌخ  1061،  سبك لٌدها برلم   

 الشركة: اسامه دمحم فإاد على خلٌل وشرٌكه ، شركة تضامن  ؼرض -  51

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع وتعبئة النفط والتنر والزٌوت المستعملة واعادة تكرٌرها.  -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مماوالت تورٌد ونمل الزٌوت المستعملة والمخافات البترولٌة ومعالجة وتعبئة وتنمٌة وفلترة وفصل وإعادة تدوٌر العامل الحافز  -

 رة والؽٌر خطرة.والزٌوت والمخلفات الصلبة والسائلة والخط

 ألامة وتشؽٌل مصنع لصناعة األلكٌدات. -

مع التزام الشركة بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلً المنشؤة الحصول علً كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. 

 تضامنتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة 23103121وفً تارٌخ  1061،  سبك لٌدها برلم   

ش.م.م ، شركة مساهمة  الامة و تشؽٌل مطبعة لطباعة االوفست و الورق و  Roto Starروتو ستار للطباعة والتؽلٌؾ  -  51

 الكرتون و كرتون الدوبلكس و مواد التعبئة و التؽلٌؾ و األلمشة و المالبس . 

 ة واحدة و متعددة الطبمات سادة و مطبوعة . تصنٌع و تجهٌزروالت مواد تعبئه وتؽلٌؾ واكٌاس  و عبوات من اللدائن  طبم

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمه لممارسه هذه االنشطه .

او التً  وٌجوز للشركة انتكون لها مصلحة أو تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهه باعمالها

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23103120وفً تارٌخ  5552،  سبك لٌدها برلم   

ش.م.م ، شركة مساهمة  لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج  Roto Starروتو ستار للطباعة والتؽلٌؾ  -  50

رٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة  . ،  سبك لٌدها ، كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشت

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة23103120وفً تارٌخ  5552برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ٌان المانونً   الك  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 23103121وفً تارٌخ  4651ش.ذ.م.م ، سبك لٌدها برلم    I Eventsاى اٌفٌنتس   -  1

 التؤشٌر: شركة مساهمة

  I EVENTSاي اٌفٌنتس لتنظٌم المإتمرات   -  2

تم تعدٌل 23103121وفً تارٌخ  4651، سبك لٌدها برلم    1011لسنه  150شركة مساهمة مصرٌة خاضعه الحكام المانون 

 الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: شركة مساهمة

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: حسام رجب دمحم  1136توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23103131،  فى تارٌخ :   -  1

 السمنودي وشرٌكٌه شركة توصٌة بسٌطة

الى: رضا فكرى رمضان  13214توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23103131،  فى تارٌخ :   -  2

 مر وشركاهعا

الى: السٌد دمحم دمحم عمران  11123توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23103134،  فى تارٌخ :   -  3

 وشركاة شركة توصٌة بسٌطة

عبد الؽفار دمحم  الى: سمٌر دمحم 1163توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23103135،  فى تارٌخ :   -  4

 علً وشركاه

الى: مرسٌلٌا لإلستثمار  13426شركة مساهمة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23103122،  فى تارٌخ :   -  5

 شركة مساهمة مإسسة وفماً ألحكام المانون المصري .  Marseilia for Sports investmentالرٌاضً 

الى: الدسولى دمحم المرسى  11314شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23103125،  فى تارٌخ :   -  6

 شحاتة وشرٌكٌة) شركة تضامن (

الى: دمحم علً حسن طه االمام  1216شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23103126،  فى تارٌخ :   -  1

 فضل فرج شركة تضامن ،وشرٌكه عٌد رمضان عٌد 

الى: سمٌرة عطٌة متولى  6121توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23103126،  فى تارٌخ :   -  1

 زمزم وشركاها

ؾ الى: شركة احمد عاط 131006توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23103126،  فى تارٌخ :   -  0

 رشٌد وشركاه

الى: اي اٌفٌنتس  4651ذات مسئولٌة محدودة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23103121،  فى تارٌخ :   -  13

  I EVENTSلتنظٌم المإتمرات  

 1011لسنه  150شركة مساهمة مصرٌة خاضعه الحكام المانون 

الى: اي اٌفٌنتس لتنظٌم  4651التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة مساهمة  تم   23103121،  فى تارٌخ :   -  11

  I EVENTSالمإتمرات  

 1011لسنه  150شركة مساهمة مصرٌة خاضعه الحكام المانون 

الى: شركة فٌكس بوند  1362شركة مساهمة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23103121،  فى تارٌخ :   -  12

 اد الالصمة و موانع التسرٌب  شركة مساهمه مصرٌة وفما الحكام المانون المصريللمو

الى: ام ال اتش اٌجٌبت  13410شركة مساهمة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23103121،  فى تارٌخ :   -  13

 المصرى .شركة مساهمة مصرٌة وفما ألحكام المانون  MLH EGYPT For Shippingللمالحة 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 0551برلم       23103131االنصارى نصر الدٌن عبد اللطٌؾ دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1

 0551برلم       23103131أحمد شعبان أحمد إسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 0551برلم       23103131أحمد ٌوسؾ أحمد إسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  3

االنصارى نصر الدٌن عبد اللطٌؾ دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  4

 0551برلم       23103131

برلم       23103131ان أحمد إسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : أحمد شعب -  5

0551 

برلم       23103131أحمد ٌوسؾ أحمد إسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  6

0551 

 1136برلم       23103131ة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ : حسام رجب دمحم السمنودى  توصٌ -  1

 1136برلم       23103131حسام رجب دمحم السمنودى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1

 1136برلم       23103131دمحم طارق دمحم موسً.  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  0

 1136برلم       23103131دمحم طارق دمحم موسً.  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  13

شركاء موصٌٌن + دخول عدد واحد شرٌن  4حسام رجب دمحم السمنودى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج عدد  -  11

سئولٌه امام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد / ٌكون حك االداره والتولٌع والم  ---موصى مذكور بالعمد التعدٌل 

دمحم طارق دمحم موسً. )منفردا( ٌمثل الشرٌن المتضامن الشركة فً عاللتها مع الؽٌر وله منفردا فً هذا الصدد اوسع السلطات 

عمال العام والخاص وله حك إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع اال

 1136برلم       23103131التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها ، تارٌخ : 

شركاء موصٌٌن + دخول عدد واحد شرٌن  4حسام رجب دمحم السمنودى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج عدد  -  12

ٌكون حك االداره والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد /   ---موصى مذكور بالعمد التعدٌل 

دمحم طارق دمحم موسً. )منفردا( ٌمثل الشرٌن المتضامن الشركة فً عاللتها مع الؽٌر وله منفردا فً هذا الصدد اوسع السلطات 

لحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وله حك إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر ا

 1136برلم       23103131التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها ، تارٌخ : 

رٌن شركاء موصٌٌن + دخول عدد واحد ش 4دمحم طارق دمحم موسً.  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج عدد  -  13

ٌكون حك االداره والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد /   ---موصى مذكور بالعمد التعدٌل 

دمحم طارق دمحم موسً. )منفردا( ٌمثل الشرٌن المتضامن الشركة فً عاللتها مع الؽٌر وله منفردا فً هذا الصدد اوسع السلطات 

مها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وله حك إلدارة الشركة والتعامل باس

 1136برلم       23103131التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها ، تارٌخ : 

شركاء موصٌٌن + دخول عدد واحد شرٌن  4د دمحم طارق دمحم موسً.  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج عد -  14

ٌكون حك االداره والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد /   ---موصى مذكور بالعمد التعدٌل 

السلطات دمحم طارق دمحم موسً. )منفردا( ٌمثل الشرٌن المتضامن الشركة فً عاللتها مع الؽٌر وله منفردا فً هذا الصدد اوسع 

إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وله حك 

 1136برلم       23103131التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها ، تارٌخ : 

ٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  باسم الشركة وألؼراض الشركة امام الشهر العماري ، والتولٌع حسام رجب دمحم السمنودى  توص -  15

على عمود التسهٌالت االئتمانٌة والمرض وأي نوع من المعامالتن المال ٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع 

لؽٌر فً كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌن. ، تارٌخ : والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ، وله حك توكٌل ا

 1136برلم       23103131

حسام رجب دمحم السمنودى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  باسم الشركة وألؼراض الشركة امام الشهر العماري ، والتولٌع  -  16

المال ٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع  على عمود التسهٌالت االئتمانٌة والمرض وأي نوع من المعامالتن

والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ، وله حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌن. ، تارٌخ : 

 1136برلم       23103131
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تضامن  باسم الشركة وألؼراض الشركة امام الشهر العماري ، دمحم طارق دمحم موسً.  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن م -  11

والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة والمرض وأي نوع من المعامالتن المال ٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب 

ض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌن. ، واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ، وله حك توكٌل الؽٌر فً كل او بع

 1136برلم       23103131تارٌخ : 

دمحم طارق دمحم موسً.  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  باسم الشركة وألؼراض الشركة امام الشهر العماري ،  -  11

البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب  والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة والمرض وأي نوع من المعامالتن المال ٌة مع

واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ، وله حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌن. ، 

 1136برلم       23103131تارٌخ : 

    23103131تة الى شرٌن موصى ، تارٌخ : ناهد حسن عبد السالم ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل صف -  10

 13214برلم   

    23103131ناهد حسن عبد السالم ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل صفتة الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  23

 13214برلم   

    23103131رٌخ : رضا فكرى رمضان عامر  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدل صفتة الى شرٌن موصى ، تا -  21

 13214برلم   

    23103131رضا فكرى رمضان عامر  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدل صفتة الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  22

 13214برلم   

عبد اللطٌؾ شحات  على شحات الدهرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر مفوض  تعدل صفتة الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  23

 13214برلم       23103131

عبد اللطٌؾ شحات  على شحات الدهرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر مفوض  تعدل صفتة الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  24

 13214برلم       23103131

برلم       23103131دمحم مدنى حسانى مدنى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل صفتة الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  25

13214 

برلم       23103131دمحم مدنى حسانى مدنى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل صفتة الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  26

13214 

    23103131ناهد حسن عبد السالم ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  21

 13214برلم   

    23103131توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :   ناهد حسن عبد السالم ٌوسؾ -  21

 13214برلم   

    23103131رضا فكرى رمضان عامر  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  20

 13214برلم   

    23103131متضامن  تعدل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ : رضا فكرى رمضان عامر  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن  -  33

 13214برلم   

عبد اللطٌؾ شحات  على شحات الدهرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر مفوض  تعدل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  31

 13214برلم       23103131

دل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ : عبد اللطٌؾ شحات  على شحات الدهرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر مفوض  تع -  32

 13214برلم       23103131
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 125 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       23103131دمحم مدنى حسانى مدنى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  33

13214 

برلم       23103131: دمحم مدنى حسانى مدنى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ  -  34

13214 

ناهد حسن عبد السالم ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  من ؼٌر الشركاء ) منفردا ( وله الحك فى التعامل مع جمٌع  -  35

    23103131البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح وؼلك حسابات واالفراج عن راس المال والتولٌع على الشٌكات ، تارٌخ : 

 13214  برلم 

ناهد حسن عبد السالم ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  من ؼٌر الشركاء ) منفردا ( وله الحك فى التعامل مع جمٌع  -  36

    23103131البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح وؼلك حسابات واالفراج عن راس المال والتولٌع على الشٌكات ، تارٌخ : 

 13214برلم   

كرى رمضان عامر  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  من ؼٌر الشركاء ) منفردا ( وله الحك فى التعامل مع رضا ف -  31

جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح وؼلك حسابات واالفراج عن راس المال والتولٌع على الشٌكات ، تارٌخ : 

 13214برلم       23103131

رضا فكرى رمضان عامر  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  من ؼٌر الشركاء ) منفردا ( وله الحك فى التعامل مع  -  31

جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح وؼلك حسابات واالفراج عن راس المال والتولٌع على الشٌكات ، تارٌخ : 

 13214برلم       23103131

حات  على شحات الدهرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر مفوض  من ؼٌر الشركاء ) منفردا ( وله الحك فى التعامل عبد اللطٌؾ ش -  30

مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح وؼلك حسابات واالفراج عن راس المال والتولٌع على الشٌكات ، تارٌخ : 

 13214برلم       23103131

الدهرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر مفوض  من ؼٌر الشركاء ) منفردا ( وله الحك فى التعامل  عبد اللطٌؾ شحات  على شحات -  43

مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح وؼلك حسابات واالفراج عن راس المال والتولٌع على الشٌكات ، تارٌخ : 

 13214برلم       23103131

ر و شرٌن  من ؼٌر الشركاء ) منفردا ( وله الحك فى التعامل مع جمٌع البنون دمحم مدنى حسانى مدنى  توصٌة بسٌطة  مدٌ -  41

برلم       23103131والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح وؼلك حسابات واالفراج عن راس المال والتولٌع على الشٌكات ، تارٌخ : 

13214 

ء ) منفردا ( وله الحك فى التعامل مع جمٌع البنون دمحم مدنى حسانى مدنى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  من ؼٌر الشركا -  42

برلم       23103131والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح وؼلك حسابات واالفراج عن راس المال والتولٌع على الشٌكات ، تارٌخ : 

13214 

لٌة أمام الجهات الرسمٌة ناهد حسن عبد السالم ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئو -  43

 للشرٌن المتضامن

رضا فكرى رمضان عامر وله منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر  

 الحكومٌة

إٌداع وفتح و والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب و 

 ؼلك

 حسابات و االفراج عن راس المال و االلتراض و الرهن و التولٌع على الشٌكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و بٌع 

 13214برلم       23103131اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ، تارٌخ :  

ون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة ناهد حسن عبد السالم ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌك -  44

 للشرٌن المتضامن

رضا فكرى رمضان عامر وله منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر  

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

جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع وفتح و  والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع 

 ؼلك

 حسابات و االفراج عن راس المال و االلتراض و الرهن و التولٌع على الشٌكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و بٌع 

 13214برلم       23103131اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ، تارٌخ :  

ٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات رضا فكرى رمضان عامر  توص -  45

 الرسمٌة للشرٌن المتضامن

رضا فكرى رمضان عامر وله منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر  

 الحكومٌة

بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع وفتح و  والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

 ؼلك

 حسابات و االفراج عن راس المال و االلتراض و الرهن و التولٌع على الشٌكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و بٌع 

 13214برلم       23103131اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ، تارٌخ :  

رضا فكرى رمضان عامر  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات  -  46

 الرسمٌة للشرٌن المتضامن

رضا فكرى رمضان عامر وله منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر  

 الحكومٌة

عام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع وفتح و والمطاع ال 

 ؼلك

 حسابات و االفراج عن راس المال و االلتراض و الرهن و التولٌع على الشٌكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و بٌع 

 13214برلم       23103131ارٌخ : اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ، ت 

عبد اللطٌؾ شحات  على شحات الدهرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر مفوض  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات  -  41

 الرسمٌة للشرٌن المتضامن

ت الحكومٌة وؼٌر رضا فكرى رمضان عامر وله منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجها 

 الحكومٌة

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع وفتح و  

 ؼلك

 حسابات و االفراج عن راس المال و االلتراض و الرهن و التولٌع على الشٌكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و بٌع 

 13214برلم       23103131اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ، تارٌخ :  

عبد اللطٌؾ شحات  على شحات الدهرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر مفوض  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات  -  41

 الرسمٌة للشرٌن المتضامن

الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر  رضا فكرى رمضان عامر وله منفردا الحك فى التعامل باسم 

 الحكومٌة

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع وفتح و  

 ؼلك

 ستصدار شهادات و خطابات الضمان و بٌعحسابات و االفراج عن راس المال و االلتراض و الرهن و التولٌع على الشٌكات و ا 

 13214برلم       23103131اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ، تارٌخ :  

دمحم مدنى حسانى مدنى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن  -  40

 المتضامن

نفردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر رضا فكرى رمضان عامر وله م 

 الحكومٌة

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع وفتح و  

 ؼلك

 و التولٌع على الشٌكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و بٌع حسابات و االفراج عن راس المال و االلتراض و الرهن 

 13214برلم       23103131اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ، تارٌخ :  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم مدنى حسانى مدنى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن  -  53

 المتضامن

رضا فكرى رمضان عامر وله منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر  

 الحكومٌة

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع وفتح و  

 ؼلك

 س المال و االلتراض و الرهن و التولٌع على الشٌكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و بٌعحسابات و االفراج عن را 

 13214برلم       23103131اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ، تارٌخ :  

الشركة  ناهد حسن عبد السالم ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  واالراضً والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم -  51

 وضمن اؼراضها وله الحك فى الشراء و

 تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

او باالجل وله حك السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة العمود و المشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد  

 توكٌل

 13214برلم       23103131الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ :  

ناهد حسن عبد السالم ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  واالراضً والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة  -  52

 وضمن اؼراضها وله الحك فى الشراء و

 لشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافةتعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء ا 

السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة العمود و المشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وله حك  

 توكٌل

 13214برلم       23103131الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ :  

رضا فكرى رمضان عامر  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  واالراضً والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم  -  53

 الشركة وضمن اؼراضها وله الحك فى الشراء و

 بٌع وتسدٌد كافةتعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل و 

السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة العمود و المشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وله حك  

 توكٌل

 13214برلم       23103131الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ :  

ضامن  واالراضً والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم رضا فكرى رمضان عامر  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن مت -  54

 الشركة وضمن اؼراضها وله الحك فى الشراء و

 تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

رطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وله حك السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة العمود و المشا 

 توكٌل

 13214برلم       23103131الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ :  

عبد اللطٌؾ شحات  على شحات الدهرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر مفوض  واالراضً والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم  -  55

 اضها وله الحك فى الشراء والشركة وضمن اؼر

 تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

 السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة العمود و المشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وله حك 

 توكٌل

 13214برلم       23103131الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ :  

عبد اللطٌؾ شحات  على شحات الدهرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر مفوض  واالراضً والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم  -  56

 الشركة وضمن اؼراضها وله الحك فى الشراء و

 ٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافةتعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحد 

السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة العمود و المشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وله حك  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 توكٌل

 13214برلم       23103131الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ :  

دمحم مدنى حسانى مدنى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  واالراضً والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة وضمن  -  51

 اؼراضها وله الحك فى الشراء و

 تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة العمود و المشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وله حك  

 توكٌل

 13214برلم       23103131الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ :  

ارات والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة وضمن دمحم مدنى حسانى مدنى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  واالراضً والسٌ -  51

 اؼراضها وله الحك فى الشراء و

 تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

تعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وله حك السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة العمود و المشارطات والصفمات التى ت 

 توكٌل

 13214برلم       23103131الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ :  

دمحم عبد العزٌز لطب عوض  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مٌناء الدخٌلة البحرى الكائن فى : الوحدة االدارٌة الكائنة بالمجمع  -  50

جمارن مٌناء  5شارع  المٌنا امام باب   11ضمن المطعة رلم     1الكائن بمطعه االرض رلم  ILICتكامل االستثمارى اللوجستى الم

(بالطابك ) االول 12-13-14-15محافظة االسكندرٌة ) نماذج ارلام :  -لسم الدخٌلة  -البٌطاش  -العجمى  -الدخٌلة البحرى 

 1110برلم       23103131االدارى ( ، تارٌخ : 

    23103131دمحم على محمود فراج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد واعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  63

 4551برلم   

    23103131نادٌة حسنٌن دمحم ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد واعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  61

 4551برلم   

الحلٌم محمود ابو زٌادة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد واعادة تشكٌل مجلس االدارة ،  سعد عبد -  62

 4551برلم       23103131تارٌخ : 

جمال الدٌن الحسٌنى عبده السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌكون حك التولٌع علً معامالت الشركة وتعهداتها  -  63

 -مجلس األدارة: للساده اعضاء

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 

كالء ومستخدمً الشركه وتحدٌد اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلً األخص تعٌٌن وولؾ وعزل و

مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافه المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات األذنٌه التجارٌه وابرام ، تارٌخ : 

 5353برلم       23103131

لمشارطات والصفمات التً تتعلك جمال الدٌن الحسٌنى عبده السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  جمٌع العمود وا -  64

بمعامالت الشركه بالنمد او باألجل و الحك فً شراء جمٌع البضائع والمهمات والمواد والمنموالت والحك فى االفراج عن رأس مال 

على عمود  الشركة وفتـــــح  الحسابات بالبنون على أختالؾ أنواعها و فتح االعتمادات المستندٌة وتعدٌلها والؽائها وحك التولٌع

التسهٌالت االئتمانٌة والمروض و حك االلتراض والرهن وحك كفالة الؽٌر وحك التولٌع علً  الشٌكات وصرفها و لهم الحك 

 5353برلم       23103131مجتمعٌن او منفردٌن حك شراء وبٌع أى أصل من أصول الشركة ثابته أو ، تارٌخ : 

جمال الدٌن الحسٌنى عبده السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منمولة والتولٌع على عمود البٌع  والرهـــن  -  65

والمعاوضـــة للعمارات والمنموالت وؼٌرها بؤسم الشركة والؼراض الشركة و حك التولٌع على عمود شراء وبٌع  السٌارات بكافة 

فة التجارٌــــة والسجل التجــــارى ومصلحة الضرائب ولجان الطعن ومكتب العمل و التؤمٌنات أنواعها ، و فى التولٌع امام الؽر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

االجتماعٌة والمرور وجمٌع الجهات وجمٌع الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص  

 5353برلم       23103131الشركه ، تارٌخ : والتولٌع أمام الشهر العمارى و التوثٌك  بؤسم الشركه وألؼراض 

جمال الدٌن الحسٌنى عبده السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ولهم الحك فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل اوبعض  -  66

 5353برلم       23103131ماذكر . ، تارٌخ : 

ٌس مجلس االدارة السٌد /عمرو زؼلول طه الفمً و العضو عمرو زؼلول طه الفمى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  لرئ -  61

المنتدب و نائب الرئٌس السٌد / احمد زؼلول طه حسن الفمً و عضو مجلس االدارة السٌد الدكتور / زؼلول طه حسٌن الفمً 

الشركة و شراء و مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التولٌع عن الشركة و حك الرهن و السحب و االلتراض من البنون بضمان اصول 

بٌع كافة االصول الثابته و المنمولة و التولٌع على شهادات االسهم المإلته و التولٌع على الشٌكات و التعامل مع البنون و التولٌع 

 143530برلم       23103131على النماذج و التعهدات و المستندات التً تطلبها البنون ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االدارة السٌد /عمرو زؼلول طه الفمً و العضو عمرو زؼلول طه الفمى   -  61

المنتدب و نائب الرئٌس السٌد / احمد زؼلول طه حسن الفمً و عضو مجلس االدارة السٌد الدكتور / زؼلول طه حسٌن الفمً 

و االلتراض من البنون بضمان اصول الشركة و شراء و  مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التولٌع عن الشركة و حك الرهن و السحب

بٌع كافة االصول الثابته و المنمولة و التولٌع على شهادات االسهم المإلته و التولٌع على الشٌكات و التعامل مع البنون و التولٌع 

 143530برلم       23103131على النماذج و التعهدات و المستندات التً تطلبها البنون ، تارٌخ : 

عمرو زؼلول طه الفمى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االدارة السٌد /عمرو زؼلول طه الفمً و العضو  -  60

المنتدب و نائب الرئٌس السٌد / احمد زؼلول طه حسن الفمً و عضو مجلس االدارة السٌد الدكتور / زؼلول طه حسٌن الفمً 

ولٌع عن الشركة و حك الرهن و السحب و االلتراض من البنون بضمان اصول الشركة و شراء و مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً الت

بٌع كافة االصول الثابته و المنمولة و التولٌع على شهادات االسهم المإلته و التولٌع على الشٌكات و التعامل مع البنون و التولٌع 

 143530برلم       23103131ون ، تارٌخ : على النماذج و التعهدات و المستندات التً تطلبها البن

عمرو زؼلول طه الفمى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االدارة السٌد /عمرو زؼلول طه الفمً و العضو  -  13

مً المنتدب و نائب الرئٌس السٌد / احمد زؼلول طه حسن الفمً و عضو مجلس االدارة السٌد الدكتور / زؼلول طه حسٌن الف

مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التولٌع عن الشركة و حك الرهن و السحب و االلتراض من البنون بضمان اصول الشركة و شراء و 

بٌع كافة االصول الثابته و المنمولة و التولٌع على شهادات االسهم المإلته و التولٌع على الشٌكات و التعامل مع البنون و التولٌع 

 143530برلم       23103131هدات و المستندات التً تطلبها البنون ، تارٌخ : على النماذج و التع

عمرو زؼلول طه الفمى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االدارة السٌد /عمرو زؼلول طه الفمً و العضو  -  11

السٌد الدكتور / زؼلول طه حسٌن الفمً المنتدب و نائب الرئٌس السٌد / احمد زؼلول طه حسن الفمً و عضو مجلس االدارة 

مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التولٌع عن الشركة و حك الرهن و السحب و االلتراض من البنون بضمان اصول الشركة و شراء و 

بنون و التولٌع بٌع كافة االصول الثابته و المنمولة و التولٌع على شهادات االسهم المإلته و التولٌع على الشٌكات و التعامل مع ال

 143530برلم       23103131على النماذج و التعهدات و المستندات التً تطلبها البنون ، تارٌخ : 

عمرو زؼلول طه الفمى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االدارة السٌد /عمرو زؼلول طه الفمً و العضو  -  12

طه حسن الفمً و عضو مجلس االدارة السٌد الدكتور / زؼلول طه حسٌن الفمً  المنتدب و نائب الرئٌس السٌد / احمد زؼلول

مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التولٌع عن الشركة و حك الرهن و السحب و االلتراض من البنون بضمان اصول الشركة و شراء و 

تولٌع على الشٌكات و التعامل مع البنون و التولٌع بٌع كافة االصول الثابته و المنمولة و التولٌع على شهادات االسهم المإلته و ال

 143530برلم       23103131على النماذج و التعهدات و المستندات التً تطلبها البنون ، تارٌخ : 

احمد زؼلول طه حسٌن الفمى  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  لرئٌس مجلس االدارة السٌد /عمرو  -  13

لفمً و العضو المنتدب و نائب الرئٌس السٌد / احمد زؼلول طه حسن الفمً و عضو مجلس االدارة السٌد الدكتور / زؼلول طه ا

زؼلول طه حسٌن الفمً مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التولٌع عن الشركة و حك الرهن و السحب و االلتراض من البنون بضمان 

ه و المنمولة و التولٌع على شهادات االسهم المإلته و التولٌع على الشٌكات و اصول الشركة و شراء و بٌع كافة االصول الثابت

 143530برلم       23103131التعامل مع البنون و التولٌع على النماذج و التعهدات و المستندات التً تطلبها البنون ، تارٌخ : 

وعضومنتدب  لرئٌس مجلس االدارة السٌد /عمرو  احمد زؼلول طه حسٌن الفمى  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة -  14

زؼلول طه الفمً و العضو المنتدب و نائب الرئٌس السٌد / احمد زؼلول طه حسن الفمً و عضو مجلس االدارة السٌد الدكتور / 
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 133 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

نون بضمان زؼلول طه حسٌن الفمً مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التولٌع عن الشركة و حك الرهن و السحب و االلتراض من الب

اصول الشركة و شراء و بٌع كافة االصول الثابته و المنمولة و التولٌع على شهادات االسهم المإلته و التولٌع على الشٌكات و 

 143530برلم       23103131التعامل مع البنون و التولٌع على النماذج و التعهدات و المستندات التً تطلبها البنون ، تارٌخ : 

ؼلول طه حسٌن الفمى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  لرئٌس مجلس االدارة السٌد /عمرو احمد ز -  15

زؼلول طه الفمً و العضو المنتدب و نائب الرئٌس السٌد / احمد زؼلول طه حسن الفمً و عضو مجلس االدارة السٌد الدكتور / 

لتولٌع عن الشركة و حك الرهن و السحب و االلتراض من البنون بضمان زؼلول طه حسٌن الفمً مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً ا

اصول الشركة و شراء و بٌع كافة االصول الثابته و المنمولة و التولٌع على شهادات االسهم المإلته و التولٌع على الشٌكات و 

 143530برلم       23103131بنون ، تارٌخ : التعامل مع البنون و التولٌع على النماذج و التعهدات و المستندات التً تطلبها ال

احمد زؼلول طه حسٌن الفمى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  لرئٌس مجلس االدارة السٌد /عمرو  -  16

ور / زؼلول طه الفمً و العضو المنتدب و نائب الرئٌس السٌد / احمد زؼلول طه حسن الفمً و عضو مجلس االدارة السٌد الدكت

زؼلول طه حسٌن الفمً مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التولٌع عن الشركة و حك الرهن و السحب و االلتراض من البنون بضمان 

اصول الشركة و شراء و بٌع كافة االصول الثابته و المنمولة و التولٌع على شهادات االسهم المإلته و التولٌع على الشٌكات و 

 143530برلم       23103131لٌع على النماذج و التعهدات و المستندات التً تطلبها البنون ، تارٌخ : التعامل مع البنون و التو

احمد زؼلول طه حسٌن الفمى  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  لرئٌس مجلس االدارة السٌد /عمرو  -  11

حمد زؼلول طه حسن الفمً و عضو مجلس االدارة السٌد الدكتور / زؼلول طه الفمً و العضو المنتدب و نائب الرئٌس السٌد / ا

زؼلول طه حسٌن الفمً مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التولٌع عن الشركة و حك الرهن و السحب و االلتراض من البنون بضمان 

إلته و التولٌع على الشٌكات و اصول الشركة و شراء و بٌع كافة االصول الثابته و المنمولة و التولٌع على شهادات االسهم الم

 143530برلم       23103131التعامل مع البنون و التولٌع على النماذج و التعهدات و المستندات التً تطلبها البنون ، تارٌخ : 

احمد زؼلول طه حسٌن الفمى  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  لرئٌس مجلس االدارة السٌد /عمرو  -  11

ؼلول طه الفمً و العضو المنتدب و نائب الرئٌس السٌد / احمد زؼلول طه حسن الفمً و عضو مجلس االدارة السٌد الدكتور / ز

زؼلول طه حسٌن الفمً مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التولٌع عن الشركة و حك الرهن و السحب و االلتراض من البنون بضمان 

ول الثابته و المنمولة و التولٌع على شهادات االسهم المإلته و التولٌع على الشٌكات و اصول الشركة و شراء و بٌع كافة االص

 143530برلم       23103131التعامل مع البنون و التولٌع على النماذج و التعهدات و المستندات التً تطلبها البنون ، تارٌخ : 

لرئٌس مجلس االدارة السٌد /عمرو زؼلول طه الفمً و العضو زؼلول طه حسٌن الفمى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة   -  10

المنتدب و نائب الرئٌس السٌد / احمد زؼلول طه حسن الفمً و عضو مجلس االدارة السٌد الدكتور / زؼلول طه حسٌن الفمً 

ول الشركة و شراء و مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التولٌع عن الشركة و حك الرهن و السحب و االلتراض من البنون بضمان اص

بٌع كافة االصول الثابته و المنمولة و التولٌع على شهادات االسهم المإلته و التولٌع على الشٌكات و التعامل مع البنون و التولٌع 

 143530برلم       23103131على النماذج و التعهدات و المستندات التً تطلبها البنون ، تارٌخ : 

ى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االدارة السٌد /عمرو زؼلول طه الفمً و العضو زؼلول طه حسٌن الفم -  13

المنتدب و نائب الرئٌس السٌد / احمد زؼلول طه حسن الفمً و عضو مجلس االدارة السٌد الدكتور / زؼلول طه حسٌن الفمً 

حب و االلتراض من البنون بضمان اصول الشركة و شراء و مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التولٌع عن الشركة و حك الرهن و الس

بٌع كافة االصول الثابته و المنمولة و التولٌع على شهادات االسهم المإلته و التولٌع على الشٌكات و التعامل مع البنون و التولٌع 

 143530 برلم      23103131على النماذج و التعهدات و المستندات التً تطلبها البنون ، تارٌخ : 

زؼلول طه حسٌن الفمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االدارة السٌد /عمرو زؼلول طه الفمً و العضو  -  11

المنتدب و نائب الرئٌس السٌد / احمد زؼلول طه حسن الفمً و عضو مجلس االدارة السٌد الدكتور / زؼلول طه حسٌن الفمً 

تولٌع عن الشركة و حك الرهن و السحب و االلتراض من البنون بضمان اصول الشركة و شراء و مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً ال

بٌع كافة االصول الثابته و المنمولة و التولٌع على شهادات االسهم المإلته و التولٌع على الشٌكات و التعامل مع البنون و التولٌع 

 143530برلم       23103131نون ، تارٌخ : على النماذج و التعهدات و المستندات التً تطلبها الب

زؼلول طه حسٌن الفمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االدارة السٌد /عمرو زؼلول طه الفمً و العضو  -  12

مً المنتدب و نائب الرئٌس السٌد / احمد زؼلول طه حسن الفمً و عضو مجلس االدارة السٌد الدكتور / زؼلول طه حسٌن الف

مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التولٌع عن الشركة و حك الرهن و السحب و االلتراض من البنون بضمان اصول الشركة و شراء و 
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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

بٌع كافة االصول الثابته و المنمولة و التولٌع على شهادات االسهم المإلته و التولٌع على الشٌكات و التعامل مع البنون و التولٌع 

 143530برلم       23103131هدات و المستندات التً تطلبها البنون ، تارٌخ : على النماذج و التع

زؼلول طه حسٌن الفمى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االدارة السٌد /عمرو زؼلول طه الفمً و العضو  -  13

لسٌد الدكتور / زؼلول طه حسٌن الفمً المنتدب و نائب الرئٌس السٌد / احمد زؼلول طه حسن الفمً و عضو مجلس االدارة ا

مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التولٌع عن الشركة و حك الرهن و السحب و االلتراض من البنون بضمان اصول الشركة و شراء و 

نون و التولٌع بٌع كافة االصول الثابته و المنمولة و التولٌع على شهادات االسهم المإلته و التولٌع على الشٌكات و التعامل مع الب

 143530برلم       23103131على النماذج و التعهدات و المستندات التً تطلبها البنون ، تارٌخ : 

زؼلول طه حسٌن الفمى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االدارة السٌد /عمرو زؼلول طه الفمً و العضو  -  14

ه حسن الفمً و عضو مجلس االدارة السٌد الدكتور / زؼلول طه حسٌن الفمً المنتدب و نائب الرئٌس السٌد / احمد زؼلول ط

مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التولٌع عن الشركة و حك الرهن و السحب و االلتراض من البنون بضمان اصول الشركة و شراء و 

لٌع على الشٌكات و التعامل مع البنون و التولٌع بٌع كافة االصول الثابته و المنمولة و التولٌع على شهادات االسهم المإلته و التو

 143530برلم       23103131على النماذج و التعهدات و المستندات التً تطلبها البنون ، تارٌخ : 

عمرو زؼلول طه الفمى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  و لهم الحك فً التولٌع نٌابه عن الشركة على عمود كفالة الؽٌر  -  15

 143530برلم       23103131اشخاص او شركات امام البنون. ، تارٌخ :  سواء

عمرو زؼلول طه الفمى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  و لهم الحك فً التولٌع نٌابه عن الشركة على عمود كفالة الؽٌر  -  16

 143530برلم       23103131سواء اشخاص او شركات امام البنون. ، تارٌخ : 

عمرو زؼلول طه الفمى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و لهم الحك فً التولٌع نٌابه عن الشركة على عمود كفالة الؽٌر  -  11

 143530برلم       23103131سواء اشخاص او شركات امام البنون. ، تارٌخ : 

ع نٌابه عن الشركة على عمود كفالة الؽٌر عمرو زؼلول طه الفمى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و لهم الحك فً التولٌ -  11

 143530برلم       23103131سواء اشخاص او شركات امام البنون. ، تارٌخ : 

عمرو زؼلول طه الفمى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  و لهم الحك فً التولٌع نٌابه عن الشركة على عمود كفالة الؽٌر  -  10

 143530برلم       23103131، تارٌخ :  سواء اشخاص او شركات امام البنون.

عمرو زؼلول طه الفمى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  و لهم الحك فً التولٌع نٌابه عن الشركة على عمود كفالة الؽٌر  -  03

 143530برلم       23103131سواء اشخاص او شركات امام البنون. ، تارٌخ : 

صٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  و لهم الحك فً التولٌع نٌابه عن احمد زؼلول طه حسٌن الفمى  تو -  01

 143530برلم       23103131الشركة على عمود كفالة الؽٌر سواء اشخاص او شركات امام البنون. ، تارٌخ : 

حك فً التولٌع نٌابه عن احمد زؼلول طه حسٌن الفمى  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  و لهم ال -  02

 143530برلم       23103131الشركة على عمود كفالة الؽٌر سواء اشخاص او شركات امام البنون. ، تارٌخ : 

احمد زؼلول طه حسٌن الفمى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  و لهم الحك فً التولٌع نٌابه عن  -  03

 143530برلم       23103131سواء اشخاص او شركات امام البنون. ، تارٌخ : الشركة على عمود كفالة الؽٌر 

احمد زؼلول طه حسٌن الفمى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  و لهم الحك فً التولٌع نٌابه عن  -  04

 143530برلم       23103131الشركة على عمود كفالة الؽٌر سواء اشخاص او شركات امام البنون. ، تارٌخ : 

ئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  و لهم الحك فً التولٌع نٌابه عن احمد زؼلول طه حسٌن الفمى  توصٌة بسٌطة  نائب ر -  05

 143530برلم       23103131الشركة على عمود كفالة الؽٌر سواء اشخاص او شركات امام البنون. ، تارٌخ : 

به عن احمد زؼلول طه حسٌن الفمى  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  و لهم الحك فً التولٌع نٌا -  06

 143530برلم       23103131الشركة على عمود كفالة الؽٌر سواء اشخاص او شركات امام البنون. ، 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

زؼلول طه حسٌن الفمى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  و لهم الحك فً التولٌع نٌابه عن الشركة على عمود كفالة الؽٌر  -  01

 143530برلم       23103131ٌخ : سواء اشخاص او شركات امام البنون. ، تار

زؼلول طه حسٌن الفمى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  و لهم الحك فً التولٌع نٌابه عن الشركة على عمود كفالة الؽٌر  -  01

 143530برلم       23103131سواء اشخاص او شركات امام البنون. ، تارٌخ : 

ضو مجلس ادارة  و لهم الحك فً التولٌع نٌابه عن الشركة على عمود كفالة الؽٌر زؼلول طه حسٌن الفمى  شركة مساهمة  ع -  00

 143530برلم       23103131سواء اشخاص او شركات امام البنون. ، تارٌخ : 

زؼلول طه حسٌن الفمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و لهم الحك فً التولٌع نٌابه عن الشركة على عمود كفالة  -  133

 143530برلم       23103131ٌر سواء اشخاص او شركات امام البنون. ، تارٌخ : الؽ

زؼلول طه حسٌن الفمى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  و لهم الحك فً التولٌع نٌابه عن الشركة على عمود كفالة  -  131

 143530برلم       23103131الؽٌر سواء اشخاص او شركات امام البنون. ، تارٌخ : 

زؼلول طه حسٌن الفمى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  و لهم الحك فً التولٌع نٌابه عن الشركة على عمود كفالة  -  132

 143530برلم       23103131الؽٌر سواء اشخاص او شركات امام البنون. ، تارٌخ : 

 012برلم       23103134على اوزكون  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مالى للشركة ، تارٌخ :  -  133

 012برلم       23103134اسامة دمحم عبد المتعال دمحم عباس  شركة مساهمة  مدٌر  مالى للشركة ، تارٌخ :  -  134

 012برلم       23103134اوزدٌمٌر اوزٌر  شركة مساهمة  مدٌر  مالى للشركة ، تارٌخ :  -  135

 012برلم       23103134لى للشركة ، تارٌخ : مصطفى جوفٌن  شركة مساهمة  مدٌر  ما -  136

 012برلم       23103134جٌنن بٌركى  شركة مساهمة  مدٌر  مالى للشركة ، تارٌخ :  -  131

 012برلم       23103134بكٌر انجاكارا  شركة مساهمة  مدٌر  مالى للشركة ، تارٌخ :  -  131

    23103134رة  مع بماء اختصاصاتها وصالحٌتها كما هى ، تارٌخ : على اوزكون  شركة مساهمة  عضو مجلس ادا -  130

 012برلم   

    23103134اسامة دمحم عبد المتعال دمحم عباس  شركة مساهمة  مدٌر  مع بماء اختصاصاتها وصالحٌتها كما هى ، تارٌخ :  -  113

 012برلم   

 012برلم       23103134اصاتها وصالحٌتها كما هى ، تارٌخ : اوزدٌمٌر اوزٌر  شركة مساهمة  مدٌر  مع بماء اختص -  111

 012برلم       23103134مصطفى جوفٌن  شركة مساهمة  مدٌر  مع بماء اختصاصاتها وصالحٌتها كما هى ، تارٌخ :  -  112

 012برلم       23103134جٌنن بٌركى  شركة مساهمة  مدٌر  مع بماء اختصاصاتها وصالحٌتها كما هى ، تارٌخ :  -  113

 012برلم       23103134بكٌر انجاكارا  شركة مساهمة  مدٌر  مع بماء اختصاصاتها وصالحٌتها كما هى ، تارٌخ :  -  114

السٌد عبد الجٌد كرٌم علً  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن أو  -  115

الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون أو  منفردٌن فً هذا

الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌرٌن مجتمعٌن أو منفردٌن الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات 

 م ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العا

 11111برلم       23103134وللسٌد / السٌد عبد الجٌد كرٌم علً منفرداً حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ ، تارٌخ : 

معٌن أو منفردٌن دمحم مصطفً سنبل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهم مجت -  116

فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون أو الئحته 
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 133 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌرٌن مجتمعٌن أو منفردٌن الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات 

 الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم  الحكومٌة وؼٌر

 11111برلم       23103134وللسٌد / السٌد عبد الجٌد كرٌم علً منفرداً حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ ، تارٌخ : 

حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع  السٌد عبد الجٌد كرٌم علً  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  من سحب وإٌداع وفتح -  111

البنون والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات واإلفراج عن رأس المال وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها  

 وكذلن له حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً

ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع 

 11111برلم       23103134وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات ، تارٌخ : 

ة  مدٌر  من سحب وإٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون دمحم مصطفً سنبل  ذات مسئولٌة محدود -  111

والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات واإلفراج عن رأس المال وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها  وكذلن له 

الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء  حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة وله

الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

 11111برلم       23103134السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات ، تارٌخ : 

بد الجٌد كرٌم علً  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل وله حك السٌد ع -  110

 11111برلم       23103134توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

الت الشركة بالنمد أو باالجل وله حك توكٌل دمحم مصطفً سنبل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والصفمات التً تتعلك بمعام -  123

 11111برلم       23103134أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 13635برلم       23103134مصطفى ابراهٌم الدسولى دمحم امر هللا طه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع   ، تارٌخ :  -  121

السٌد دمحم دمحم عمران  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  122

 للشرٌن المتضامن السٌد/ االسٌد دمحم دمحم عمران  وله

 وؼٌر الحكومٌة والمطاعمنفردة فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة 

 العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص ، وله حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت باسم

 الشركة وألؼراض الشركة أمام الشهر العمارى ، والتولٌع على عمود التسهٌالت األئتمانٌة والمرض وأي نوع من المعامالت

 11123برلم       23103134، تارٌخ : المالٌة مع البنون 

السٌد دمحم دمحم عمران  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  123

 للشرٌن المتضامن السٌد/ االسٌد دمحم دمحم عمران  وله

 امل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاعمنفردة فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتع

 العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص ، وله حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت باسم

 نوع من المعامالتالشركة وألؼراض الشركة أمام الشهر العمارى ، والتولٌع على عمود التسهٌالت األئتمانٌة والمرض وأي 

 11123برلم       23103134المالٌة مع البنون ، تارٌخ : 

اٌمان ابراهٌم دمحم ابراهٌم خضر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات  -  124

 الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد/ االسٌد دمحم دمحم عمران  وله

 الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاعمنفردة فً هذا 

 العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص ، وله حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت باسم
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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

 عمود التسهٌالت األئتمانٌة والمرض وأي نوع من المعامالت الشركة وألؼراض الشركة أمام الشهر العمارى ، والتولٌع على

 11123برلم       23103134المالٌة مع البنون ، تارٌخ : 

اٌمان ابراهٌم دمحم ابراهٌم خضر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات  -  125

 ٌد دمحم دمحم عمران  ولهالرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد/ االس

 منفردة فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع

 العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص ، وله حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت باسم

 شركة أمام الشهر العمارى ، والتولٌع على عمود التسهٌالت األئتمانٌة والمرض وأي نوع من المعامالتالشركة وألؼراض ال

 11123برلم       23103134المالٌة مع البنون ، تارٌخ : 

ٌع على السٌد دمحم دمحم عمران  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واإلٌداع والتول -  126

 الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ،وبٌع وشراء اصول الشركة  وله حك

 11123برلم       23103134توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن. ، تارٌخ : 

اإلٌداع والتولٌع على السٌد دمحم دمحم عمران  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب و -  121

 الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ،وبٌع وشراء اصول الشركة  وله حك

 11123برلم       23103134توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن. ، تارٌخ : 

المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع  اٌمان ابراهٌم دمحم ابراهٌم خضر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والمصارؾ والهٌئات -  121

 على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ،وبٌع وشراء اصول الشركة  وله حك

 11123برلم       23103134توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن. ، تارٌخ : 

والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع اٌمان ابراهٌم دمحم ابراهٌم خضر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  120

 على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ،وبٌع وشراء اصول الشركة  وله حك

 11123برلم       23103134توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن. ، تارٌخ : 

السٌد دمحم دمحم عمران  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تحولت صفتها من مدٌرة وشرٌكة الى شرٌكة موصى ،  -  133

 11123برلم       23103134تارٌخ : 

السٌد دمحم دمحم عمران  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تحولت صفتها من مدٌرة وشرٌكة الى شرٌكة موصى ،  -  131

 11123برلم       23103134تارٌخ : 

اٌمان ابراهٌم دمحم ابراهٌم خضر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تحولت صفتها من مدٌرة وشرٌكة الى شرٌكة موصى ،  -  132

 11123برلم       23103134تارٌخ : 

ٌكة الى شرٌكة موصى ، اٌمان ابراهٌم دمحم ابراهٌم خضر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تحولت صفتها من مدٌرة وشر -  133

 11123برلم       23103134تارٌخ : 

شرٌؾ احمد ابراهٌم فخرى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  مولع ممارسة نشاط: إنشاء وإدارة وتشؽٌل مختبرات تحلٌل  -  134

العنوان التالى: لطعة ارض الكائنة  السلع الزراعٌة والؽذائٌة واألسمدة والتعدٌن والبترول الخام والمنتجات والؽازات البترولٌة فى

بجوار مجطة بنزٌن  -23,5متفرع من الطرٌك الصحراوى اسكندرٌة الماهرة عند الكٌلو  -لسم العامرٌة أول -بجهة مرؼم بحرى 

 13611برلم       23103134موبٌل. ، تارٌخ : 

 11335برلم       23103134:  طارق محمود عبده عبد العزٌز  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ -  135
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 صالح عبد الرحٌم عبد الحافظ -  136

 11335برلم       23103134عبد السالم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ : 

 11335برلم       23103134وفاء احمد مهنً البارودي  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  131

العزٌز  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركه فً عاللتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن  طارق محمود عبده عبد -  131

او منفردٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ  به  صراحة عمد الشركة أو المانون أو 

عٌن الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة  الئحته التنفذٌة للجمعٌة العامة منفردٌن او مجتم

وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

 11335برلم       23103134واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح حسابات واستصدار ، تارٌخ : 

 صالح عبد الرحٌم عبد الحافظ -  130

عبد السالم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركه فً عاللتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن او منفردٌن فً هذا الصدد 

ون أو الئحته التنفذٌة للجمعٌة أوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ  به  صراحة عمد الشركة أو المان

العامة منفردٌن او مجتمعٌن الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة  وؼٌر الحكومٌة والمطاع 

لً العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع ع

 11335برلم       23103134الشٌكات وفتح حسابات واستصدار ، تارٌخ : 

وفاء احمد مهنً البارودي  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركه فً عاللتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن او  -  143

ا احتفظ  به  صراحة عمد الشركة أو المانون أو منفردٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌما عدا م

الئحته التنفذٌة للجمعٌة العامة منفردٌن او مجتمعٌن الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة  

بنون والمصارؾ من سحب وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع ال

 11335برلم       23103134واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح حسابات واستصدار ، تارٌخ : 

طارق محمود عبده عبد العزٌز  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  خطابات وشهادات الضمان و االفراج عن راس المال وكافة  -  141

ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها ولهما الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء  صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل

الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة المستندات االذنٌه والتجارٌه 

مد أو االجل ولهما حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالن

 11335برلم       23103134ذكر . ولكالً من السٌد / صالح عبد الرحٌم عبد الحافظ , والسٌدة ، تارٌخ : 

 صالح عبد الرحٌم عبد الحافظ -  142

المال وكافة صور التعامل مع جمٌع عبد السالم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  خطابات وشهادات الضمان و االفراج عن راس 

البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها ولهما الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد 

مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة المستندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود 

والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو االجل ولهما حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر . ولكالً من 

 11335برلم       23103134السٌد / صالح عبد الرحٌم عبد الحافظ , والسٌدة ، تارٌخ : 

ابات وشهادات الضمان و االفراج عن راس المال وكافة وفاء احمد مهنً البارودي  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  خط -  143

صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها ولهما الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء 

االذنٌه والتجارٌه الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة المستندات 

وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو االجل ولهما حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما 

 11335برلم       23103134ذكر . ولكالً من السٌد / صالح عبد الرحٌم عبد الحافظ , والسٌدة ، تارٌخ : 

عبد العزٌز  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  / وفاء احمد مهنً الباردوي  فمط مجتمعٌن او منفردٌن الحك طارق محمود عبده  -  144

 11335برلم       23103134فً االلتراض او الرهن باسم الشركة ، تارٌخ : 

 صالح عبد الرحٌم عبد الحافظ -  145
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وي  فمط مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً االلتراض او الرهن باسم عبد السالم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  / وفاء احمد مهنً البارد

 11335برلم       23103134الشركة ، تارٌخ : 

وفاء احمد مهنً البارودي  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  / وفاء احمد مهنً الباردوي  فمط مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً  -  146

 11335برلم       23103134االلتراض او الرهن باسم الشركة ، تارٌخ : 

 لٌلى عبدالمجٌد عامر -  141

 الؽزالى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  على تفوٌض السٌدة المهندسة / لٌلى عبد المجٌد عامر الؽزالً

 رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب بالتعامل مع كافة البنون لكافة المعامالت البنكٌة

 بنون وتولٌع الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واالعتمادات المستندٌة وكذلنوالتولٌع امام ال

 السحب واالٌداع ، ولها الحك فً تفوٌض من تري لهم حك التولٌع على الشٌكات والمعامالت

 البنكٌة من العاملٌن بالشركة ، وكذلن فً تمثٌل الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولها فً هذا

 13312برلم       23103134ة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما ، تارٌخ : الصدد اوسع السلطات إلدار

 لٌلى عبدالمجٌد عامر -  141

 الؽزالى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  احتفظ به صراحة عمد

 الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة ، وكذلن لها إبرام كافة العمود والمعامالت

 13312برلم       23103134الداخلة ضمن ؼرض الشركة . ، تارٌخ : 

دارة كما هى خالد على ٌوسؾ السٌد شعبان  شركة مساهمة  مدٌر فرع  على ان تبمى كافة الصالحٌات الممنوحة لمجلس اال -  140
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 11251برلم       23103134بحٌرة . ، تارٌخ : الصناعٌة بزمام شركة مصر للؽزل و النسٌج الرفٌع ـ كفر الدوار ـ ال

احمد رافت دمحم ؼالب طلٌمات  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌر الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وله )منفردا( فى  -  150

المانون أو الئحنه التنفٌذٌة  هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو

للجمعٌة العامة و اجراء كافة العمود و المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولؾ وعول وكالء و 

مستخدمى الشركة و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم ومكافائاتهم ولبض ودفع كافة المبالع وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 

 5333برلم       23103134والتجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات ، تارٌخ :  اإلذنٌة

احمد رافت دمحم ؼالب طلٌمات  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌر الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وله )منفردا( فى  -  163

فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحنه التنفٌذٌة  هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها

للجمعٌة العامة و اجراء كافة العمود و المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولؾ وعول وكالء و 

ع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات مستخدمى الشركة و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم ومكافائاتهم ولبض ودفع كافة المبالع وتولٌ

 5333برلم       23103134اإلذنٌة والتجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات ، تارٌخ : 

احمد رافت دمحم ؼالب طلٌمات  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل و لها حك  -  161

واد والمهات و البضائع والمنموالت وااللراض بطرٌك االعتمادات  والتعامل مع والبنون بالسحب واالٌداع والتولٌع شراء جمٌع الم

 على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات باسم ولصالح الشركة وتحمٌما ألؼراضها.

تمانٌة وابرام كالة عمود المشترٌات وٌكون لمدٌر الشركة )منفردا(  الحك فى االلتراض والرهن وابرام العمود والتسهٌالت االئ 

    23103134والمبادالت وبٌع المحالت التجارٌة والعمارات و الرهون باسم الشركة ولصالح أؼراضها , وكذلن االشتران ، تارٌخ : 

 5333برلم   

بالنمد أو باألجل و لها حك احمد رافت دمحم ؼالب طلٌمات  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  التى تتعلك بمعامالت الشركة  -  162

شراء جمٌع المواد والمهات و البضائع والمنموالت وااللراض بطرٌك االعتمادات  والتعامل مع والبنون بالسحب واالٌداع والتولٌع 

 على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات باسم ولصالح الشركة وتحمٌما ألؼراضها.

اض والرهن وابرام العمود والتسهٌالت االئتمانٌة وابرام كالة عمود المشترٌات وٌكون لمدٌر الشركة )منفردا(  الحك فى االلتر 

    23103134والمبادالت وبٌع المحالت التجارٌة والعمارات و الرهون باسم الشركة ولصالح أؼراضها , وكذلن االشتران ، تارٌخ : 

 5333برلم   

مدٌر عام  فى المإسسات األخرى وبٌع األصول الثابتة والمنمولة   احمد رافت دمحم ؼالب طلٌمات  ذات مسئولٌة محدودة -  163
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ولٌة محدودة  مدٌر عام  فى المإسسات األخرى وبٌع األصول الثابتة والمنمولة احمد رافت دمحم ؼالب طلٌمات  ذات مسئ -  164

والٌكون التصرؾ ملزما للشركة اال اذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفة التى ٌتعامل بها ولها جك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر. 

 5333برلم       23103134، تارٌخ : 

 1413برلم       23103135ل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تنفٌذى ، تارٌخ : خلٌل جمال عبد الحمٌد خلٌ -  165

 1413برلم       23103135اسامة دمحم دمحم متولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى ، تارٌخ :  -  166

 1413برلم       23103135خ : دمحم رجب دمحم حسنٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تنفٌذى ، تارٌ -  161

 1413برلم       23103135اسالم دمحم حسن بٌومى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى ، تارٌخ :  -  161

 1413برلم       23103135هٌثم كمال مختار عبد الخلٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى ، تارٌخ :  -  160

 1413برلم       23103135راهٌم عٌسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى ، تارٌخ : جمال دمحم اب -  113

 1413برلم       23103135خلٌل جمال عبد الحمٌد خلٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 1413برلم       23103135تارٌخ :  اسامة دمحم دمحم متولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، -  112

 1413برلم       23103135دمحم رجب دمحم حسنٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  113

 1413برلم       23103135اسالم دمحم حسن بٌومى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  114

 1413برلم       23103135هٌثم كمال مختار عبد الخلٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  115

 1413برلم       23103135جمال دمحم ابراهٌم عٌسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  116

ئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة بنفس الصالحٌات السابمة خلٌل جمال عبد الحمٌد خلٌل  شركة مساهمة  ر -  111

 1413برلم       23103135بالسجل التجارى ، تارٌخ : 

اسامة دمحم دمحم متولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة بنفس الصالحٌات السابمة بالسجل  -  111

 1413برلم       23103135التجارى ، تارٌخ : 

دمحم رجب دمحم حسنٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة بنفس الصالحٌات  -  110

 1413برلم       23103135السابمة بالسجل التجارى ، تارٌخ : 

لس االدارة بنفس الصالحٌات السابمة اسالم دمحم حسن بٌومى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مج -  113

 1413برلم       23103135بالسجل التجارى ، تارٌخ : 

هٌثم كمال مختار عبد الخلٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة بنفس الصالحٌات السابمة  -  111

 1413برلم       23103135بالسجل التجارى ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم عٌسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة بنفس الصالحٌات السابمة جمال  -  112

 1413برلم       23103135بالسجل التجارى ، تارٌخ : 

 1413برلم       23103135خلٌل جمال عبد الحمٌد خلٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  113

 1413برلم       23103135اسامة دمحم دمحم متولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  114

 1413برلم       23103135دمحم رجب دمحم حسنٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  115

 1413برلم       23103135و مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : اسالم دمحم حسن بٌومى دمحم  شركة مساهمة  عض -  116

 1413برلم       23103135هٌثم كمال مختار عبد الخلٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  111

 1413   برلم    23103135جمال دمحم ابراهٌم عٌسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  111

ٌاسمٌن احمد ابراهٌم شمس الدٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تكون إختصاصات وصالحٌات  -  110

     العضوان المنتدبان السٌدة / رئٌس مجلس اإلدارة و السٌد / نائب رئٌس مجلس

    

          اإلدارة على النحوالتالى: 

  د إبراهٌم شمس الدٌن رئٌس مجلس اإلدارة ودمحم محسن فتحى شلبى نائبٌكون للعضوان المنتدبان ٌاسمٌن أحم

        

  رئٌس مجلس اإلدارة تمثٌل الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهما فى هذا الصدد )منفردٌن( أوسع السلطات للتعامل 

        

  ضمن ؼرض الشركة وعلى األخصبإسم الشركة والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة العمود والمعامالت الداخلة 

        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 5443برلم       23103135تعٌٌن ، تارٌخ : 

ٌاسمٌن احمد ابراهٌم شمس الدٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تكون إختصاصات وصالحٌات  -  103

     العضوان المنتدبان السٌدة / رئٌس مجلس اإلدارة و السٌد / نائب رئٌس مجلس

    

          اإلدارة على النحوالتالى: 

  ٌكون للعضوان المنتدبان ٌاسمٌن أحمد إبراهٌم شمس الدٌن رئٌس مجلس اإلدارة ودمحم محسن فتحى شلبى نائب

        

  رئٌس مجلس اإلدارة تمثٌل الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهما فى هذا الصدد )منفردٌن( أوسع السلطات للتعامل 

        

  الشركة والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخصبإسم 

        

 5443برلم       23103135تعٌٌن ، تارٌخ : 

دمحم محسن فتحى شلبى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  تكون إختصاصات وصالحٌات العضوان  -  101

      السٌدة / رئٌس مجلس اإلدارة و السٌد / نائب رئٌس مجلسالمنتدبان 

   

          اإلدارة على النحوالتالى: 

  ٌكون للعضوان المنتدبان ٌاسمٌن أحمد إبراهٌم شمس الدٌن رئٌس مجلس اإلدارة ودمحم محسن فتحى شلبى نائب

        

  رئٌس مجلس اإلدارة تمثٌل الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهما فى هذا الصدد )منفردٌن( أوسع السلطات للتعامل 

        

  بإسم الشركة والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص

        

 5443برلم       23103135تعٌٌن ، تارٌخ : 

دمحم محسن فتحى شلبى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  تكون إختصاصات وصالحٌات العضوان  -  102

      المنتدبان السٌدة / رئٌس مجلس اإلدارة و السٌد / نائب رئٌس مجلس

   

          اإلدارة على النحوالتالى: 

  س الدٌن رئٌس مجلس اإلدارة ودمحم محسن فتحى شلبى نائبٌكون للعضوان المنتدبان ٌاسمٌن أحمد إبراهٌم شم

        

  رئٌس مجلس اإلدارة تمثٌل الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهما فى هذا الصدد )منفردٌن( أوسع السلطات للتعامل 

        

  كة وعلى األخصبإسم الشركة والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشر

        

 5443برلم       23103135تعٌٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

سامٌه محمود شولً العاصً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تكون إختصاصات وصالحٌات العضوان المنتدبان  -  103

       السٌدة / رئٌس مجلس اإلدارة و السٌد / نائب رئٌس مجلس

  

          اإلدارة على النحوالتالى: 

  ٌكون للعضوان المنتدبان ٌاسمٌن أحمد إبراهٌم شمس الدٌن رئٌس مجلس اإلدارة ودمحم محسن فتحى شلبى نائب

        

  رئٌس مجلس اإلدارة تمثٌل الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهما فى هذا الصدد )منفردٌن( أوسع السلطات للتعامل 

        

  ة على كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخصبإسم الشركة والتولٌع نٌابة عن الشرك

        

 5443برلم       23103135تعٌٌن ، تارٌخ : 

سامٌه محمود شولً العاصً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تكون إختصاصات وصالحٌات العضوان المنتدبان  -  104

       رئٌس مجلسالسٌدة / رئٌس مجلس اإلدارة و السٌد / نائب 

  

          اإلدارة على النحوالتالى: 

  ٌكون للعضوان المنتدبان ٌاسمٌن أحمد إبراهٌم شمس الدٌن رئٌس مجلس اإلدارة ودمحم محسن فتحى شلبى نائب

        

  امل رئٌس مجلس اإلدارة تمثٌل الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهما فى هذا الصدد )منفردٌن( أوسع السلطات للتع

        

  بإسم الشركة والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص

        

 5443برلم       23103135تعٌٌن ، تارٌخ : 

ستخدمى الشركة ٌاسمٌن احمد ابراهٌم شمس الدٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و عزل وكالء  و م -  105

      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

        

  شــراء جمٌع المواد و المهمات و جمٌع المعامالت األجل و لكل منهما ) منفردا ( إبرام العمود و المشارطات و 

        

  المالٌة للشركة التى تتم مع البنون و المصارؾ بالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات 

        

 5443برلم       23103135واإللتراض ، تارٌخ : 

همة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و عزل وكالء  و مستخدمى الشركة ٌاسمٌن احمد ابراهٌم شمس الدٌن  شركة مسا -  106

      و تحدٌد مرتباتهم و أجورهم و مكافآتهم و لبض و دفع كافة المبالػ و

    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  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 المهمات و جمٌع المعامالت 

        

  المالٌة للشركة التى تتم مع البنون و المصارؾ بالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات 

        

 5443لم   بر    23103135واإللتراض ، تارٌخ : 

دمحم محسن فتحى شلبى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  و عزل وكالء  و مستخدمى الشركة و  -  101

      تحدٌد مرتباتهم و أجورهم و مكافآتهم و لبض و دفع كافة المبالػ و

    

  تى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد وتولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة و الصفمات ال

        

  األجل و لكل منهما ) منفردا ( إبرام العمود و المشارطات و شــراء جمٌع المواد و المهمات و جمٌع المعامالت 

        

  المالٌة للشركة التى تتم مع البنون و المصارؾ بالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات 

        

 5443برلم       23103135واإللتراض ، تارٌخ : 

دمحم محسن فتحى شلبى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  و عزل وكالء  و مستخدمى الشركة و  -  101

      تحدٌد مرتباتهم و أجورهم و مكافآتهم و لبض و دفع كافة المبالػ و

    

  كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد

        

  األجل و لكل منهما ) منفردا ( إبرام العمود و المشارطات و شــراء جمٌع المواد و المهمات و جمٌع المعامالت 

        

  ع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات المالٌة للشركة التى تتم مع البنون و المصارؾ بالسحب واإلٌدا

        

 5443برلم       23103135واإللتراض ، تارٌخ : 

سامٌه محمود شولً العاصً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و عزل وكالء  و مستخدمى الشركة و تحدٌد مرتباتهم و  -  100

        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 المهمات و جمٌع المعامالت 

        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  البنون و المصارؾ بالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات المالٌة للشركة التى تتم مع 

        

 5443برلم       23103135واإللتراض ، تارٌخ : 

سامٌه محمود شولً العاصً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و عزل وكالء  و مستخدمى الشركة و تحدٌد مرتباتهم و  -  233

        لبض و دفع كافة المبالػ و أجورهم و مكافآتهم 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 المهمات و جمٌع المعامالت 

        

  المالٌة للشركة التى تتم مع البنون و المصارؾ بالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات 

        

 5443برلم       23103135واإللتراض ، تارٌخ : 

اإلئتمانٌة و ٌاسمٌن احمد ابراهٌم شمس الدٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و الرهن والتسهٌالت  -  231

      إبرام المروض المفتوح بها إعتمادات و فتح اإلعتمادات و اإلفراج  

    

  عن رأس المال و لكل منهما ) منفردا ( حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع للعمارات و المعدات و المنموالت

        

  والتوثٌك والتولٌع ) منفردا ( أمام كــــافة وؼٌرها بإسم الشركة وألؼراض الشركة أمام  مكاتب الشهر العمارى 

        

  الجهات الحكومٌة والمطاع العــام ولطاع األعمال العام والمطاع الخاص وأمام مكاتب السجل التجارى والهٌئة 

        

 5443برلم       23103135العامة ، تارٌخ : 

ٌاسمٌن احمد ابراهٌم شمس الدٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و الرهن والتسهٌالت اإلئتمانٌة و  -  232

      إبرام المروض المفتوح بها إعتمادات و فتح اإلعتمادات و اإلفراج  

    

  عمارات و المعدات و المنموالتعن رأس المال و لكل منهما ) منفردا ( حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع لل

        

  وؼٌرها بإسم الشركة وألؼراض الشركة أمام  مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك والتولٌع ) منفردا ( أمام كــــافة 

        

  الجهات الحكومٌة والمطاع العــام ولطاع األعمال العام والمطاع الخاص وأمام مكاتب السجل التجارى والهٌئة 

        

 5443برلم       23103135العامة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم محسن فتحى شلبى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  و الرهن والتسهٌالت اإلئتمانٌة و إبرام  -  233

       المروض المفتوح بها إعتمادات و فتح اإلعتمادات و اإلفراج  

   

  ( حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع للعمارات و المعدات و المنموالت عن رأس المال و لكل منهما ) منفردا

        

  وؼٌرها بإسم الشركة وألؼراض الشركة أمام  مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك والتولٌع ) منفردا ( أمام كــــافة 

        

  وأمام مكاتب السجل التجارى والهٌئة  الجهات الحكومٌة والمطاع العــام ولطاع األعمال العام والمطاع الخاص

        

 5443برلم       23103135العامة ، تارٌخ : 

دمحم محسن فتحى شلبى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  و الرهن والتسهٌالت اإلئتمانٌة و إبرام  -  234

       المروض المفتوح بها إعتمادات و فتح اإلعتمادات و اإلفراج  

   

  عن رأس المال و لكل منهما ) منفردا ( حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع للعمارات و المعدات و المنموالت

        

  وؼٌرها بإسم الشركة وألؼراض الشركة أمام  مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك والتولٌع ) منفردا ( أمام كــــافة 

        

  لعــام ولطاع األعمال العام والمطاع الخاص وأمام مكاتب السجل التجارى والهٌئة الجهات الحكومٌة والمطاع ا

        

 5443برلم       23103135العامة ، تارٌخ : 

سامٌه محمود شولً العاصً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و الرهن والتسهٌالت اإلئتمانٌة و إبرام المروض  -  235

        تح اإلعتمادات و اإلفراج  المفتوح بها إعتمادات و ف

  

  عن رأس المال و لكل منهما ) منفردا ( حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع للعمارات و المعدات و المنموالت

        

  وؼٌرها بإسم الشركة وألؼراض الشركة أمام  مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك والتولٌع ) منفردا ( أمام كــــافة 

        

  الجهات الحكومٌة والمطاع العــام ولطاع األعمال العام والمطاع الخاص وأمام مكاتب السجل التجارى والهٌئة 

        

 5443برلم       23103135العامة ، تارٌخ : 

روض سامٌه محمود شولً العاصً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و الرهن والتسهٌالت اإلئتمانٌة و إبرام الم -  236

        المفتوح بها إعتمادات و فتح اإلعتمادات و اإلفراج  

  

  عن رأس المال و لكل منهما ) منفردا ( حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع للعمارات و المعدات و المنموالت
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 144 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  فردا ( أمام كــــافة وؼٌرها بإسم الشركة وألؼراض الشركة أمام  مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك والتولٌع ) من

        

  الجهات الحكومٌة والمطاع العــام ولطاع األعمال العام والمطاع الخاص وأمام مكاتب السجل التجارى والهٌئة 

        

 5443برلم       23103135العامة ، تارٌخ : 

تدب  لإلستثمار والهٌئة العامة  للرلابة ٌاسمٌن احمد ابراهٌم شمس الدٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو من -  231

      3المالٌة على أن ٌسبك بٌع األصول موافمة الجمعٌة العامة لإلختصاص 

    

) على ان ٌسبك بٌع االصول موافمة الجمعٌة العامة لالختصاص ( ، تارٌخ 3و لكل منهما حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر 

 5443برلم       23103135: 

ٌاسمٌن احمد ابراهٌم شمس الدٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  لإلستثمار والهٌئة العامة  للرلابة  -  231

      3المالٌة على أن ٌسبك بٌع األصول موافمة الجمعٌة العامة لإلختصاص 

    

وافمة الجمعٌة العامة لالختصاص ( ، تارٌخ ) على ان ٌسبك بٌع االصول م3و لكل منهما حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر 

 5443برلم       23103135: 

دمحم محسن فتحى شلبى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  لإلستثمار والهٌئة العامة  للرلابة المالٌة  -  230

      3على أن ٌسبك بٌع األصول موافمة الجمعٌة العامة لإلختصاص 

    

) على ان ٌسبك بٌع االصول موافمة الجمعٌة العامة لالختصاص ( ، تارٌخ 3و لكل منهما حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر 

 5443برلم       23103135: 

دمحم محسن فتحى شلبى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  لإلستثمار والهٌئة العامة  للرلابة المالٌة  -  213

      3لى أن ٌسبك بٌع األصول موافمة الجمعٌة العامة لإلختصاص ع

    

) على ان ٌسبك بٌع االصول موافمة الجمعٌة العامة لالختصاص ( ، تارٌخ 3و لكل منهما حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر 

 5443برلم       23103135: 

س ادارة  لإلستثمار والهٌئة العامة  للرلابة المالٌة على أن ٌسبك سامٌه محمود شولً العاصً  شركة مساهمة  عضو مجل -  211

        3بٌع األصول موافمة الجمعٌة العامة لإلختصاص 

  

) على ان ٌسبك بٌع االصول موافمة الجمعٌة العامة لالختصاص ( ، تارٌخ 3و لكل منهما حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر 

 5443برلم       23103135: 

سامٌه محمود شولً العاصً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لإلستثمار والهٌئة العامة  للرلابة المالٌة على أن ٌسبك  -  212

        3بٌع األصول موافمة الجمعٌة العامة لإلختصاص 

  

العامة لالختصاص ( ، تارٌخ ) على ان ٌسبك بٌع االصول موافمة الجمعٌة 3و لكل منهما حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر 

 5443برلم       23103135: 

دمحم مظلوم ٌلدرٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شركه ال سى واٌكٌكى للخدمات المحالت والتجارة  -  213

نت اٌتاش والسٌد / فاتح جلٌن الموافمة باالجماع على تعٌٌن كل من السٌد / ابراهٌم سٌفر والسٌد / مراد اتٌش والسٌد / بول-المساهمه
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 145 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

المدٌرٌن كممثلٌن للشركة ولهم حك التولٌع على التعامالت البنكٌة والتولٌع على الشٌكات والتحوٌالت والتمثٌل امام كافة الجهات 

لجمارن الحكومٌة والخاصة  ولطاع االعمال العام والخاص والهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة ومصلحة الضرائب ومصلحة ا

 1321برلم       23103135والتؤمٌنات االجتماعٌة ومكاتب العمل والشهر ، تارٌخ : 

دمحم مظلوم ٌلدرٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  العمارى ولهم حك المفاوضات البٌعٌة والتسوٌمٌة نٌابة عن الشركة  -  214

لتوكٌالت المالحٌة وكافة شركات االتصاالت العامة والخاصة وشركات ولهم حك بٌع المعدات واآلت المستعملة وتمثٌل الشركة امام ا

الطٌران بكافة انواعها والتولٌع ومتابعة كافة االجراءات لتنفٌذ ذلن باسم الشركة والتعامل مع االدارات المحلٌة ) اجهزة المدن 

مٌاه والؽاز الطبٌعى ولهم حك التولٌع على العمود والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة ومحافظات الجمهورٌة ( وكافة شركات الكهرباء وال

 1321برلم       23103135الخاصة بالتعامالت البنكٌة والتعامالت ، تارٌخ : 

دمحم مظلوم ٌلدرٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مع البورصة واالوراق المالٌة و بٌع سٌارات الشركة  .ولهم حك  -  215

كل او بعض ما ذكر اعاله عدا  جمٌع التعامالت البنكٌة  كالتولٌع على الشٌكات والتحوٌالت والتولٌع  تفوٌض او توكٌل الؽٌر  فى

من تولٌعاتهم على االلل  2على العمود الخاصة بالتعامالت البنكٌة والتعامالت مع البورصة واالوراق المالٌة وؼٌرها  وذلن بعدد 

مالم  31/31/2323ذكورة بعالٌه تبدأ من تارٌخ تسجٌل المحضر وتنتهى فً ولهم حك توكٌل الؽٌر فى ذلن . والصالحٌات الم

 1321برلم       23103135تصدر لرارات من مجلس االدارة تخالؾ ذلن ، تارٌخ : 

ثامر بن دمحم بن سعٌد باطوق  ) طرؾ ثالث (  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك األدارة و التولٌع للطرؾ االول  -  216

ث مجتمعٌن او منفردٌن و لهم الحك فى تكوٌن الشركات و تعدٌلها والتخارج منها و الحضور امام كافة الجهات المعنٌة من والثال

ة شهر عمارى و التوثٌك و الهٌئة الـــعامة لألستثمــــار و المناطك الحرة و الهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة و الــــهٌئة الـــــعام

اعٌة و التعامل مع السجل التجارى و الؽرفة التجارٌة و األحٌاء و مكاتب العمل و الضرائب بكـــافــة السامها و للتؤمٌنات االجتـــم

 1016برلم       23103135مكاتبها و السجل الصناعى و سجل الموردٌن و الوكالء ، تارٌخ : 

شرٌن  ٌكون حك األدارة و التولٌع للطرؾ االول دمحم فتحى مهدى احمد الرفاعى  ) طرؾ اول (  شركة تضامن  مدٌر و  -  211

والثالث مجتمعٌن او منفردٌن و لهم الحك فى تكوٌن الشركات و تعدٌلها والتخارج منها و الحضور امام كافة الجهات المعنٌة من 

ناعٌة و الــــهٌئة الـــــعامة شهر عمارى و التوثٌك و الهٌئة الـــعامة لألستثمــــار و المناطك الحرة و الهٌئة العامة للتنمٌة الص

للتؤمٌنات االجتـــماعٌة و التعامل مع السجل التجارى و الؽرفة التجارٌة و األحٌاء و مكاتب العمل و الضرائب بكـــافــة السامها و 

 1016برلم       23103135مكاتبها و السجل الصناعى و سجل الموردٌن و الوكالء ، تارٌخ : 

 بن سعٌد باطوق  ) طرؾ ثالث (  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  التجارٌٌن و الهٌئة الـــعامة للرلابة المالٌة و ثامر بن دمحم -  211

مصلحة الشركات و التعامل مع الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و الجمارن و الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات و الواردات و 

ٌـــــة و تمدٌـــــم و استالم كـــــافة المستنـــــدات و الـــــعمود مـن و الى كــــافة الجهــــات التعامل مع وزارة التـجارة الـــخارج

له الـمذكورة و التولٌــع على ما ٌلـــزم ذلن و لــه الـــحك فى التعامــل مع البنون و سحب و اٌــداع الــنمود و األلتراض و الرهن و 

 1016برلم       23103135تارٌخ :  الحك فى التولٌع و المسئولٌة ،

دمحم فتحى مهدى احمد الرفاعى  ) طرؾ اول (  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  التجارٌٌن و الهٌئة الـــعامة للرلابة المالٌة و  -  210

ات و الواردات و مصلحة الشركات و التعامل مع الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و الجمارن و الهٌئة العامة للرلابة على الصادر

جهــــات التعامل مع وزارة التـجارة الـــخارجٌـــــة و تمدٌـــــم و استالم كـــــافة المستنـــــدات و الـــــعمود مـن و الى كــــافة ال

األلتراض و الرهن و له الـمذكورة و التولٌــع على ما ٌلـــزم ذلن و لــه الـــحك فى التعامــل مع البنون و سحب و اٌــداع الــنمود و 

 1016برلم       23103135الحك فى التولٌع و المسئولٌة ، تارٌخ : 

ثامر بن دمحم بن سعٌد باطوق  ) طرؾ ثالث (  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  امام الجهات الرسمٌة و اجراء كـــافة العمود  -  223

الت مع البنون ، للطرؾ االول او الثالث مــنفردٌن  او للــطرفٌن و المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة و كذا الحك فى التعام

الثانى و الثالث مـجتمعٌن ، او الــطرفٌن األول و الثانى مجتمعٌن ، بشرط ان ٌتم كله باسم الشركة و تحمٌما لؽرضها ، كـــما اتفك 

مــنفردٌن رهن او بٌع اى من اصول الشركة دون جـمٌع االطراؾ على انــه من حـــك الطرؾ االول اوالطرؾ الثالث مجتمعٌن او 

 1016برلم       23103135الرجوع الى بالى االطراؾ تحمٌما لمصلحة الشركة وللـطرؾ ، تارٌخ : 

دمحم فتحى مهدى احمد الرفاعى  ) طرؾ اول (  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  امام الجهات الرسمٌة و اجراء كـــافة  -  221

ت الداخلة ضمن ؼرض الشركة و كذا الحك فى التعامالت مع البنون ، للطرؾ االول او الثالث مــنفردٌن  او العمود و المعامال

للــطرفٌن الثانى و الثالث مـجتمعٌن ، او الــطرفٌن األول و الثانى مجتمعٌن ، بشرط ان ٌتم كله باسم الشركة و تحمٌما لؽرضها ، 
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 146 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ن حـــك الطرؾ االول اوالطرؾ الثالث مجتمعٌن او مــنفردٌن رهن او بٌع اى من اصول كـــما اتفك جـمٌع االطراؾ على انــه م

 1016برلم       23103135الشركة دون الرجوع الى بالى االطراؾ تحمٌما لمصلحة الشركة وللـطرؾ ، تارٌخ : 

اوالثانى مجتمعٌن اومنفردٌن تفوٌض ثامر بن دمحم بن سعٌد باطوق  ) طرؾ ثالث (  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االول  -  222

 1016برلم       23103135او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم فتحى مهدى احمد الرفاعى  ) طرؾ اول (  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االول اوالثانى مجتمعٌن اومنفردٌن تفوٌض  -  223

 1016برلم       23103135خ : او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌ

 1016برلم       23103135ثامر بن دمحم بن سعٌد باطوق  ) طرؾ ثالث (  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  224

 1016برلم       23103135دمحم فتحى مهدى احمد الرفاعى  ) طرؾ اول (  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  225

 6313برلم       23103135د زكرٌا امٌن صبٌح  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : خال -  226

 6313برلم       23103135حاتم عبد الحلٌم مرسى عجور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  221

عمر لطفى سبورتنج سٌدى جابر ، تارٌخ :  141دٌر فرع  دمحم مصطفى عبد المعبود عبد الطٌؾ صمر  شركة مساهمة  م -  221

 141621برلم       23103135

دمحم السٌد احمد عبد المجٌد الممدم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  بدال من السٌد /مصطفى حسٌن عبدالفتاح حسن ، تارٌخ :  -  220

 6614برلم       23103135

محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عاللتها مع الؽٌر وللمدٌر األول  اشرؾ السٌد دمحم منصور  ذات مسئولٌة -  233

منفردا أو للمدٌرٌن الثانً والثالث مجتمعٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل باسمها واجراء كافة  العمود و المعامالت  الداخله 

لشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ضمن ؼرض الشركة وعلً األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً ا

ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك 

 2251برلم       23103135بمعامالت الشركة بالنمد او األجل ولهم حك شراء ، تارٌخ : 

الد أشرؾ السٌد دمحم منصور  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عاللتها مع الؽٌر وللمدٌر خ -  231

األول منفردا أو للمدٌرٌن الثانً والثالث مجتمعٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل باسمها واجراء كافة  العمود و المعامالت  

األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم الداخله ضمن ؼرض الشركة وعلً 

ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات 

 2251برلم       23103135رٌخ : التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او األجل ولهم حك شراء ، تا

مروان أشرؾ السٌد دمحم منصور  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عاللتها مع الؽٌر وللمدٌر  -  232

المعامالت  األول منفردا أو للمدٌرٌن الثانً والثالث مجتمعٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل باسمها واجراء كافة  العمود و 

الداخله ضمن ؼرض الشركة وعلً األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم 

ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات 

 2251برلم       23103135لشركة بالنمد او األجل ولهم حك شراء ، تارٌخ : التً تتعلك بمعامالت ا

اشرؾ السٌد دمحم منصور  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والسٌارات  -  233

والتولٌع علً الشٌكات وللمدٌر االول منفردا  وااللتراض بطرٌمة االعتمادات والتعامل مع البنون وفتح الحسابات واالٌداع والسحب

    23103135فمط حك االلتراض والرهن من البنون وبٌع أصول الشركة والسٌارات بعد العرض علً الجمعٌة العامة ، تارٌخ : 

 2251برلم   

خالد أشرؾ السٌد دمحم منصور  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والسٌارات  -  234

وااللتراض بطرٌمة االعتمادات والتعامل مع البنون وفتح الحسابات واالٌداع والسحب والتولٌع علً الشٌكات وللمدٌر االول منفردا 

    23103135ن من البنون وبٌع أصول الشركة والسٌارات بعد العرض علً الجمعٌة العامة ، تارٌخ : فمط حك االلتراض والره

 2251برلم   
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مروان أشرؾ السٌد دمحم منصور  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت  -  235

مع البنون وفتح الحسابات واالٌداع والسحب والتولٌع علً الشٌكات وللمدٌر والسٌارات وااللتراض بطرٌمة االعتمادات والتعامل 

االول منفردا فمط حك االلتراض والرهن من البنون وبٌع أصول الشركة والسٌارات بعد العرض علً الجمعٌة العامة ، تارٌخ : 

 2251برلم       23103135

 و منتدب  المراراالول  :ــ  دمحم طارق دمحم رشدى ابراهٌم  شركة مساهمة  عض -  236

الموافمة باالجماع علً شروط وبنود جمٌع مستندات الضمان وتفوٌض السٌد/دمحم طارق دمحم رشدي الرهن وابرام والتولٌع علً 

 مستندات الضمان االتٌة   )مستندات الضمان (

 الستندات .ــ عمودالكفالة الذي سٌتم ابرامها بٌن الشركة ووكٌل ضمان المروض ووكٌل ضمان 1

ــ  عمود حوالة اٌرادات بواالص تؤمٌن الخاصة بالشركة الذي سٌتم ابرامه بٌن الشركة ووكٌل ضمان المروض ووكٌل ضمان 2

 1533برلم       23103135الستندات .حٌث تكون الضمانة الناشئة بموجب هذه العمود من الدرجة االولً لصالح وكٌب ، تارٌخ : 

 رشدى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو منتدب  المراراالول  :ــ  دمحم طارق دمحم  -  231

الموافمة باالجماع علً شروط وبنود جمٌع مستندات الضمان وتفوٌض السٌد/دمحم طارق دمحم رشدي الرهن وابرام والتولٌع علً 

 مستندات الضمان االتٌة   )مستندات الضمان (

 ووكٌل ضمان المروض ووكٌل ضمان الستندات .ــ عمودالكفالة الذي سٌتم ابرامها بٌن الشركة 1

ــ  عمود حوالة اٌرادات بواالص تؤمٌن الخاصة بالشركة الذي سٌتم ابرامه بٌن الشركة ووكٌل ضمان المروض ووكٌل ضمان 2

 1533  برلم     23103135الستندات .حٌث تكون الضمانة الناشئة بموجب هذه العمود من الدرجة االولً لصالح وكٌب ، تارٌخ : 

دمحم طارق دمحم رشدى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو منتدب  ضمان المرض ومن الدرجة الثانٌة لصالح وكٌل ضمان  -  231

 السندات .

ــ عمود رهن االسهم الذي سٌتم ابرامه بٌن الشركة ووكٌل ضمان المرض ووكٌل ضمان السندات حٌث تكون الضمانة الناشئة 3

 جة االولً لصالح وكٌل ضمان السندات  ومن الدرجة الثانٌة لصالح وكٌل ضمان المرض.بموجب هذه العمود من الدر

 المرار الثانً:ــ

الموافمة على منح السٌد /دمحم طارق دمحم رشدى ابراهٌم سلطات التولٌع الالزمة اللؽاء كافة الضمانات الحالٌة التى تكون الشركة 

 طرفا فٌها 

 المرار الثالث:ــ

 1533برلم       23103135ماع ، تارٌخ : الموافمة باالج

دمحم طارق دمحم رشدى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو منتدب  ضمان المرض ومن الدرجة الثانٌة لصالح وكٌل ضمان  -  230

 السندات .

لناشئة ــ عمود رهن االسهم الذي سٌتم ابرامه بٌن الشركة ووكٌل ضمان المرض ووكٌل ضمان السندات حٌث تكون الضمانة ا3

 بموجب هذه العمود من الدرجة االولً لصالح وكٌل ضمان السندات  ومن الدرجة الثانٌة لصالح وكٌل ضمان المرض.

 المرار الثانً:ــ

الموافمة على منح السٌد /دمحم طارق دمحم رشدى ابراهٌم سلطات التولٌع الالزمة اللؽاء كافة الضمانات الحالٌة التى تكون الشركة 

 طرفا فٌها 

 المرار الثالث:ــ

 1533برلم       23103135الموافمة باالجماع ، تارٌخ : 
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دمحم طارق دمحم رشدى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو منتدب  علً تفوٌض السٌد/دمحم طارق دمحم رشدي ابراهٌم  فً التولٌع  -  243

اصة بعمد االئتمان او عمد السندات او عمد الشراء علً كافة االوراق والمستندات والرهونات والضمانات المطلوبة من الشركة والخ

 او مستندات الضمان اواٌة مستندات اخري وله فً ذلن كافة السلطات والصالحٌات .

كما ٌكون له الحك فً التولٌع علً االخطارات والشهادات واي تعدٌالت تطرا علً ما سبك واي مستندات او عمود ضمان اخري 

 و تنفٌذ اي من البنود الورادة بعالٌة.مرتبطة او الزمة لما سبك ا

 المرار الرابع:ــ 

 1533برلم       23103135ان تولٌع ، تارٌخ : 

دمحم طارق دمحم رشدى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو منتدب  علً تفوٌض السٌد/دمحم طارق دمحم رشدي ابراهٌم  فً التولٌع  -  241

مانات المطلوبة من الشركة والخاصة بعمد االئتمان او عمد السندات او عمد الشراء علً كافة االوراق والمستندات والرهونات والض

 او مستندات الضمان اواٌة مستندات اخري وله فً ذلن كافة السلطات والصالحٌات .

خري كما ٌكون له الحك فً التولٌع علً االخطارات والشهادات واي تعدٌالت تطرا علً ما سبك واي مستندات او عمود ضمان ا

 مرتبطة او الزمة لما سبك او تنفٌذ اي من البنود الورادة بعالٌة.

 المرار الرابع:ــ 

 1533برلم       23103135ان تولٌع ، تارٌخ : 

دمحم طارق دمحم رشدى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو منتدب  مستندات الضمان وعمد الشراء واٌة مستندات اخري واي  -  242

تعدٌالت تطرا علٌها من لبل السٌد/دمحم طارق دمحم رشدي ابراهٌم  ٌعد ملزما وسارٌا فً حك الشركة وٌعتبر دلٌل لاطع  علً موافمة 

 1533برلم       23103135دها. ، تارٌخ : الشركة علٌها والتزامها ببنو

دمحم طارق دمحم رشدى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو منتدب  مستندات الضمان وعمد الشراء واٌة مستندات اخري واي  -  243

علً موافمة  تعدٌالت تطرا علٌها من لبل السٌد/دمحم طارق دمحم رشدي ابراهٌم  ٌعد ملزما وسارٌا فً حك الشركة وٌعتبر دلٌل لاطع 

 1533برلم       23103135الشركة علٌها والتزامها ببنودها. ، تارٌخ : 

بدال من االستاذة / رٌهام  -شارع صالح سالم االسكندرٌه 23هٌثم حسٌن على دمحم ابراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع   -  244

 2113برلم       23103136السٌد دمحم عوٌس ، تارٌخ : 

بدال من االستاذة / رٌهام  -شارع صالح سالم االسكندرٌه 23 عبده سٌد احمد فضلٌة  شركة مساهمة  مدٌر فرع  هانى دمحم -  245

 2113برلم       23103136السٌد دمحم عوٌس ، تارٌخ : 

-ع لسم راب 3رلم -حوض برنجى كٌنج مرٌوط  12هٌثم حسٌن على دمحم ابراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  لطعه رلم  -  246

 2113برلم       23103136كٌنج مرٌوط بدال من / دمحم احمد دمحم حمٌدو المؽربى ، تارٌخ : 

-لسم رابع  3رلم -حوض برنجى كٌنج مرٌوط  12هانى دمحم عبده سٌد احمد فضلٌة  شركة مساهمة  مدٌر فرع  لطعه رلم  -  241

 2113برلم       23103136: كٌنج مرٌوط بدال من / دمحم احمد دمحم حمٌدو المؽربى ، تارٌخ 

ارٌستودٌموس زبٌكس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  )تجدٌد مدة عضوٌة مجلس االدارة على ان  -  241

 1111برلم       23103136تكون مدة العضوٌة ثالث سنوات ( ، تارٌخ : 

عضوٌة مجلس االدارة على ان تكون مدة العضوٌة جورجٌوس هجٌرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )تجدٌد مدة  -  240

 1111برلم       23103136ثالث سنوات ( ، تارٌخ : 

اندرو الزبٌكٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )تجدٌد مدة عضوٌة مجلس االدارة على ان تكون مدة العضوٌة ثالث  -  253

 1111برلم       23103136سنوات ( ، تارٌخ : 

 34بد الفتاح عبد السالم مصطفى عٌد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  للشركة الكائن بها ٌبر جملة ماركت بالدور االول دمحم ع -  251

 13613برلم       23103136الماهرة ، تارٌخ :  -صالح سالم  -عمارات العبور 
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ٌد اعضاء مجلس االدارة الحالٌٌن محمود حاتم عبد الحلٌم الماضً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجد -  252

 2113برلم       23103136لمدة تالٌة ، تارٌخ : 

عبدهللا على دمحم الهمالى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ) ممثال عن شركة لٌبٌا لالستثمار (  تجدٌد مدة مجلس االدارة  -  253

 143244برلم       23103136بالسجل التجارى ، تارٌخ :  لمدة ثالث سنوات بنفس التشكٌل الحالى وبذات الصالحٌات الواردة

عادل عمران الصٌد الزرلانى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثال عن شركة لٌبٌا لالستثمار (  تجدٌد مدة مجلس  -  254

برلم       23103136: االدارة لمدة ثالث سنوات بنفس التشكٌل الحالى وبذات الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى ، تارٌخ 

143244 

عماد الدٌن ابراهٌم محمود الوٌفاتى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثال عن شركة لٌبٌا لالستثمار (  تجدٌد مدة  -  255

لم   بر    23103136مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات بنفس التشكٌل الحالى وبذات الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى ، تارٌخ : 

143244 

منٌر الصابر دمحم الشرٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثال عن شركة لٌبٌا لالستثمار (  تجدٌد مدة مجلس  -  256

برلم       23103136االدارة لمدة ثالث سنوات بنفس التشكٌل الحالى وبذات الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى ، تارٌخ : 

143244 

ٌن االخضر الهادى عبد الجلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثال عن شركة لٌبٌا لالستثمار (  تجدٌد مدة نور الد -  251

برلم       23103136مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات بنفس التشكٌل الحالى وبذات الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى ، تارٌخ : 

143244 

    23103136لى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شركة لٌبٌا لالستثمار ، تارٌخ : عبدهللا على دمحم الهما -  251

 143244برلم   

عادل عمران الصٌد الزرلانى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة لٌبٌا لالستثمار ، تارٌخ :  -  250

 143244برلم       23103136

حمود الوٌفاتى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة لٌبٌا لالستثمار ، تارٌخ : عماد الدٌن ابراهٌم م -  263

 143244برلم       23103136

    23103136منٌر الصابر دمحم الشرٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة لٌبٌا لالستثمار ، تارٌخ :  -  261

 143244برلم   

خضر الهادى عبد الجلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة لٌبٌا لالستثمار ، تارٌخ : نور الدٌن اال -  262

 143244برلم       23103136

    23103136عبدهللا على دمحم الهمالى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ) ممثال عن شركة لٌبلٌا لالستثمار ( ، تارٌخ :  -  263

 143244برلم   

عادل عمران الصٌد الزرلانى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثال عن شركة لٌبلٌا لالستثمار ( ، تارٌخ :  -  264

 143244برلم       23103136

عماد الدٌن ابراهٌم محمود الوٌفاتى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثال عن شركة لٌبلٌا لالستثمار ( ، تارٌخ :  -  265

 143244برلم       23103136

منٌر الصابر دمحم الشرٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثال عن شركة لٌبلٌا لالستثمار ( ، تارٌخ :  -  266

 143244برلم       23103136

، تارٌخ : نور الدٌن االخضر الهادى عبد الجلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثال عن شركة لٌبلٌا لالستثمار (  -  261

 143244برلم       23103136
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عبدهللا على دمحم الهمالى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  )ممثال عن الشركة العربٌة للمشروعات السٌاحٌة ( ، تارٌخ :  -  261

 143244برلم       23103136

شركة العربٌة للمشروعات السٌاحٌة ( ، عادل عمران الصٌد الزرلانى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )ممثال عن ال -  260

 143244برلم       23103136تارٌخ : 

عماد الدٌن ابراهٌم محمود الوٌفاتى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )ممثال عن الشركة العربٌة للمشروعات السٌاحٌة  -  213

 143244برلم       23103136( ، تارٌخ : 

منٌر الصابر دمحم الشرٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )ممثال عن الشركة العربٌة للمشروعات السٌاحٌة ( ، تارٌخ  -  211

 143244برلم       23103136: 

نور الدٌن االخضر الهادى عبد الجلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )ممثال عن الشركة العربٌة للمشروعات  -  212

 143244برلم       23103136ٌة ( ، تارٌخ : السٌاح

عبدهللا على دمحم الهمالى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن الشركه الدولٌه للخدمات االستثمارٌة ، تارٌخ :  -  213

 143244برلم       23103136

الشركه الدولٌه للخدمات االستثمارٌة ، تارٌخ عادل عمران الصٌد الزرلانى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن  -  214

 143244برلم       23103136: 

عماد الدٌن ابراهٌم محمود الوٌفاتى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركه الدولٌه للخدمات االستثمارٌة ،  -  215

 143244برلم       23103136تارٌخ : 

كة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركه الدولٌه للخدمات االستثمارٌة ، تارٌخ : منٌر الصابر دمحم الشرٌؾ  شر -  216

 143244برلم       23103136

نور الدٌن االخضر الهادى عبد الجلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركه الدولٌه للخدمات االستثمارٌة  -  211

 143244برلم       23103136، تارٌخ : 

بدر بن عبد هللا بن دمحم العٌسى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن الشركة المتحدة للسكر ، تارٌخ :  -  211

 161116برلم       23103136

بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة المتحدة للسكر ، تارٌخ :  -  210

 161116برلم       23103136

معتز بن لصى بن حسن العزاوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة المتحدة للسكر ، تارٌخ :  -  213

 161116برلم       23103136

    23103136سامح محمود حسن محمود  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثال عن الشركة المتحدة للسكر ، تارٌخ :  -  211

 161116لم   بر

منح االختصاصات -بدر بن عبد هللا بن دمحم العٌسى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و ممثال لشركة صافوال لألؼذٌة  -  212

التالٌة تفوٌض كالً من السٌد / بدر عبد هللا دمحم العٌسى والسٌد / سامح محمود حسن محمود والسٌد / دمحم حمدي توفٌك والسٌد / أحمد 

حمٌد جبران عبد الحلٌم ألي اثنٌن منهم مجتمعٌن وذلن لتمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها فً حدود الصالحٌات المالٌة وفما عبد ال

للمرارات الصادرة من مجلس اإلدارة ـ فً إدارة عمود التسهٌالت والتعامل والتولٌع أمام البنون والمصارؾ المصرٌة واألجنبٌة 

 161116برلم       23103136على الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : والسحب واإلٌداع والتولٌع 

منح -بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثال لشركة صافوال لألؼذٌة  -  213

ود والسٌد / دمحم حمدي توفٌك االختصاصات التالٌة تفوٌض كالً من السٌد / بدر عبد هللا دمحم العٌسى والسٌد / سامح محمود حسن محم

والسٌد / أحمد عبد الحمٌد جبران عبد الحلٌم ألي اثنٌن منهم مجتمعٌن وذلن لتمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها فً حدود الصالحٌات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

صارؾ المصرٌة المالٌة وفما للمرارات الصادرة من مجلس اإلدارة ـ فً إدارة عمود التسهٌالت والتعامل والتولٌع أمام البنون والم

 161116برلم       23103136واألجنبٌة والسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

منح -معتز بن لصى بن حسن العزاوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ممثال لشركة صافوال لألؼذٌة  -  214

 دمحم العٌسى والسٌد / سامح محمود حسن محمود والسٌد / دمحم حمدي توفٌك االختصاصات التالٌة تفوٌض كالً من السٌد / بدر عبد هللا

والسٌد / أحمد عبد الحمٌد جبران عبد الحلٌم ألي اثنٌن منهم مجتمعٌن وذلن لتمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها فً حدود الصالحٌات 

سهٌالت والتعامل والتولٌع أمام البنون والمصارؾ المصرٌة المالٌة وفما للمرارات الصادرة من مجلس اإلدارة ـ فً إدارة عمود الت

 161116برلم       23103136واألجنبٌة والسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

منح االختصاصات التالٌة -سامح محمود حسن محمود  شركة مساهمة  عضو منتدب  و ممثال لشركة صافوال لألؼذٌة  -  215

ٌض كالً من السٌد / بدر عبد هللا دمحم العٌسى والسٌد / سامح محمود حسن محمود والسٌد / دمحم حمدي توفٌك والسٌد / أحمد عبد تفو

الحمٌد جبران عبد الحلٌم ألي اثنٌن منهم مجتمعٌن وذلن لتمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها فً حدود الصالحٌات المالٌة وفما 

لس اإلدارة ـ فً إدارة عمود التسهٌالت والتعامل والتولٌع أمام البنون والمصارؾ المصرٌة واألجنبٌة للمرارات الصادرة من مج

 161116برلم       23103136والسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

الرهن وااللتراض والتولٌع على كافة عمود بدر بن عبد هللا بن دمحم العٌسى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الحسابات و -  216

التسهٌالت البنكٌة واصدار خطابات وشهادات الضمانات واالعتمادات المستندٌة والتحوٌالت البنكٌة وتمدٌم الكفاالت والضمانات 

فً كل أو والتولٌع على شرط التحكٌم المتضمن فً أي عمد والتولٌع نٌابة عن الشركة فً كل أو بعض ما ذكر وتفوٌض الؽٌر 

بعض ما ذكر. والتولٌع نٌابة عن الشركة على االوراق الخاصة بشركة االوراق المالٌة هٌرمس من نموذج تحدٌث وفتح وؼلك 

الحسابات. والتولٌع نٌاٌة عن الشركة على األوراق الخاصة بشركة مصر للمماصة واالٌداع والمٌد المركزي. ، تارٌخ : 

 161116برلم       23103136

بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحسابات والرهن وااللتراض والتولٌع على  -  211

كافة عمود التسهٌالت البنكٌة واصدار خطابات وشهادات الضمانات واالعتمادات المستندٌة والتحوٌالت البنكٌة وتمدٌم الكفاالت 

المتضمن فً أي عمد والتولٌع نٌابة عن الشركة فً كل أو بعض ما ذكر وتفوٌض الؽٌر فً والضمانات والتولٌع على شرط التحكٌم 

كل أو بعض ما ذكر. والتولٌع نٌابة عن الشركة على االوراق الخاصة بشركة االوراق المالٌة هٌرمس من نموذج تحدٌث وفتح 

ر للمماصة واالٌداع والمٌد المركزي. ، تارٌخ : وؼلك الحسابات. والتولٌع نٌاٌة عن الشركة على األوراق الخاصة بشركة مص

 161116برلم       23103136

معتز بن لصى بن حسن العزاوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحسابات والرهن وااللتراض والتولٌع على كافة  -  211

التحوٌالت البنكٌة وتمدٌم الكفاالت عمود التسهٌالت البنكٌة واصدار خطابات وشهادات الضمانات واالعتمادات المستندٌة و

والضمانات والتولٌع على شرط التحكٌم المتضمن فً أي عمد والتولٌع نٌابة عن الشركة فً كل أو بعض ما ذكر وتفوٌض الؽٌر فً 

ح كل أو بعض ما ذكر. والتولٌع نٌابة عن الشركة على االوراق الخاصة بشركة االوراق المالٌة هٌرمس من نموذج تحدٌث وفت

وؼلك الحسابات. والتولٌع نٌاٌة عن الشركة على األوراق الخاصة بشركة مصر للمماصة واالٌداع والمٌد المركزي. ، تارٌخ : 

 161116برلم       23103136

سامح محمود حسن محمود  شركة مساهمة  عضو منتدب  الحسابات والرهن وااللتراض والتولٌع على كافة عمود  -  210

كٌة واصدار خطابات وشهادات الضمانات واالعتمادات المستندٌة والتحوٌالت البنكٌة وتمدٌم الكفاالت والضمانات التسهٌالت البن

والتولٌع على شرط التحكٌم المتضمن فً أي عمد والتولٌع نٌابة عن الشركة فً كل أو بعض ما ذكر وتفوٌض الؽٌر فً كل أو 

وراق الخاصة بشركة االوراق المالٌة هٌرمس من نموذج تحدٌث وفتح وؼلك بعض ما ذكر. والتولٌع نٌابة عن الشركة على اال

الحسابات. والتولٌع نٌاٌة عن الشركة على األوراق الخاصة بشركة مصر للمماصة واالٌداع والمٌد المركزي. ، تارٌخ : 

 161116برلم       23103136

جلس ادارة  وممثال لشركة المصرٌة المتحدة للسكر ، تارٌخ : بدر بن عبد هللا بن دمحم العٌسى  شركة مساهمة  رئٌس م -  203

 161116برلم       23103136

بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وممثال لشركة المصرٌة المتحدة للسكر ، تارٌخ  -  201

 161116برلم       23103136: 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وممثال لشركة المصرٌة المتحدة للسكر ، تارٌخ : معتز بن لصى بن حسن العزاو -  202

 161116برلم       23103136

    23103136سامح محمود حسن محمود  شركة مساهمة  عضو منتدب  وممثال لشركة المصرٌة المتحدة للسكر ، تارٌخ :  -  203

 161116برلم   

 العٌسى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شركة المتحدة للسكر ، تارٌخ : بدر بن عبد هللا بن دمحم -  204

 161116برلم       23103136

بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة المتحدة للسكر ، تارٌخ :  -  205

 161116برلم       23103136

ى بن حسن العزاوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة المتحدة للسكر ، تارٌخ : معتز بن لص -  206

 161116برلم       23103136

برلم       23103136سامح محمود حسن محمود  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثال عن شركة المتحدة للسكر ، تارٌخ :  -  201

161116 

    23103136طاوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : دمحم مؤمون مجاهد الطن -  201

 1211برلم   

    23103136منى عادل السٌد متولى بسٌونى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  200

 1211برلم   

    23103136ٌاسمٌن مامون مجاهد الطنطاوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  333

 1211برلم   

 11164برلم       23103136عبد الرشٌد دمحم عبد التواب ابو خالٌة  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  331

 11164برلم       23103136معة حسان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ : عاهد حسان ج -  332

 عالء دمحم على -  333

 الشرٌؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌكون حك التولٌع علً معامالت الشركة وتعهداتها  

 رئٌس مجلس اإلدارة  منفردا الحك فً -للسٌد / عالء دمحم علً الشرٌؾ  

كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلً األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركه وتحدٌد  اجراء

مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافه المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات األذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع 

لك بمعامالت الشركه بالنمد او باألجل و الحك فً شراء جمٌع البضائع والمهمات والمواد ، العمود والمشارطات والصفمات التً تتع

 12015برلم       23103136تارٌخ : 

 عالء دمحم على -  334

الشرٌؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والمنموالت والحك فى االفراج عن رأس مال الشركة وفتـــــح  الحسابات بالبنون  

تالؾ أنواعها و فتح االعتمادات المستندٌة وتعدٌلها والؽائها وحك التولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة والمروض و حك على أخ

االلتراض والرهن وحك كفالة الؽٌر وحك التولٌع علً  الشٌكات وصرفها و له الحك مجتمعٌن او منفردٌن حك شراء وبٌع أى أصل 

والتولٌع على عمود البٌع  والرهـــن والمعاوضـــة للعمارات والمنموالت وؼٌرها بؤسم الشركة  من أصول الشركة ثابته أو منمولة

 12015برلم       23103136والؼراض الشركة و حك التولٌع ، تارٌخ : 

 عالء دمحم على -  335
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

و فى التولٌع امام الؽرفة الشرٌؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  على عمود شراء وبٌع  السٌارات بكافة أنواعها ،  

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 التوثٌك

برلم       23103136بؤسم الشركه وألؼراض الشركه وله الحك فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل اوبعض ماذكر ، تارٌخ : 

12015 

عبد الرشٌد دمحم عبد التواب ابو خالٌة  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر و شرٌن  الؽاء جمٌع الصالحٌات و االختصاصات  -  336

ٌمثل المدٌرون الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهم  -ص المادة الثانٌة عشر من عمد الشركة كما ٌلى السابمة و االكتفاء بما ورد بن

 مجتمعٌن أو منفردٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها

 معٌن( الحك فىفٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة  )مجت 

التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص  

 11164برلم       23103136، تارٌخ : 

صات السابمة و عاهد حسان جمعة حسان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر و شرٌن  الؽاء جمٌع الصالحٌات و االختصا -  331

ٌمثل المدٌرون الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن أو  -االكتفاء بما ورد بنص المادة الثانٌة عشر من عمد الشركة كما ٌلى 

 منفردٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها

 ته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة  )مجتمعٌن( الحك فىفٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئح 

التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص  

 11164برلم       23103136، تارٌخ : 

 حدودة  مدٌر و شرٌن  بكافةعبد الرشٌد دمحم عبد التواب ابو خالٌة  ذات مسئولٌة م -  331

اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون  

 والمصارؾ

والتولٌع على ا ل شٌكات و االفراج عن راس المال وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة و لصالحها وكذلن لهما  

 ن( حك)مجتمعٌ

التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء  

 الشركه

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذلن باسم الشركة و لصالحها ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل ، تارٌخ :  

 11164برلم       23103136

 عاهد حسان جمعة حسان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر و شرٌن  بكافة -  330

اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون  

 والمصارؾ

باسم الشركة و لصالحها وكذلن لهما والتولٌع على ا ل شٌكات و االفراج عن راس المال وحك االلتراض والرهن وكل ذلن  

 )مجتمعٌن( حك

التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء  

 الشركه

وٌل ، تارٌخ : وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذلن باسم الشركة و لصالحها ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتح 

 11164برلم       23103136

 عبد الرشٌد دمحم عبد التواب ابو خالٌة  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر و شرٌن  وبٌع وتسدٌد كافة السندات -  313

ٌل او االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهما حك توك 

 تفوٌض

 11164برلم       23103136الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ :  

 عاهد حسان جمعة حسان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر و شرٌن  وبٌع وتسدٌد كافة السندات -  311

باالجل ولهما حك توكٌل او االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او  

 تفوٌض

 11164برلم       23103136الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ :  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عبد المجٌد دمحم دمحم حجازى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن  -  312

 الشركة المصـرٌة المابضة للبتروكٌــــماوٌات  

 لمجموعة "أ" مع اى من المجموعة "ب"حك التولٌع مجتمعٌن الى من ا .2ا

 -مجموعة "أ" تولٌع أول :

 كٌمٌائى / عبد المجٌد دمحم دمحم حجازى _ رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب.  .1

 محاسب / مجدى دمحم السعٌد _ مساعد رئٌس الشركة للشئون المالٌة.  .2

 ة.  محاسب / مإمن ٌحى حسٌن مصباح _ مدٌر عام الحسابات العام .3

  

 -مجموعة "ب" تولٌع ثان :          

 6613برلم       23103136محاسب / ٌاسٌن دمحم مختار حسن أبو حسٌن _ مدٌر عام مساعد ، تارٌخ :  .1

 عبد المجٌد دمحم دمحم حجازى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الشئون المصرفٌة والخزٌنة. -  313

 سلٌمان حمى _ مدٌر عام مساعد الحسابات العامة.محاسب/ دمحم ممدوح  .2

  

 6613برلم       23103136على ان تظل جمٌع الصالحٌات السابمة كما هً دون تؽٌٌر. ، تارٌخ : 

طرٌك اسكندرٌة الماهرة 23مرلص بشرى شاروبٌم الالدٌوس  شركة تضامن  مدٌر فرع  خلؾ مسجد ضٌؾ هللا ن -  314

برلم       23103136، تارٌخ :  401/021لوحه مساحٌة  4الصحراوى ناصٌة زاوٌة عبد المادر بحوض خارج الزمام رلم 

1206 

طرٌك اسكندرٌة الماهرة 23مدٌر فرع  خلؾ مسجد ضٌؾ هللا نمرلص بشرى شاروبٌم الالدٌوس  شركة تضامن   -  315

برلم       23103136، تارٌخ :  401/021لوحه مساحٌة  4الصحراوى ناصٌة زاوٌة عبد المادر بحوض خارج الزمام رلم 

1206 

 133312برلم       23103131، تارٌخ :  -مختار عبد الحافظ شاهر  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  منتدب -  316

 133312برلم       23103131، تارٌخ :  -مختار عبد الحافظ شاهر  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  منتدب -  311

 133312برلم       23103131، تارٌخ :  -مختار عبد الحافظ شاهر  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  منتدب -  311

 133312برلم       23103131، تارٌخ :  -شاهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب مختار عبد الحافظ -  310

 133312برلم       23103131، تارٌخ :  -مختار عبد الحافظ شاهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب -  323

 133312برلم       23103131 ، تارٌخ : -مختار عبد الحافظ شاهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب -  321

 133312برلم       23103131، تارٌخ :  -نبٌل محفوظ دمحم سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  منتدب -  322

 133312برلم       23103131، تارٌخ :  -نبٌل محفوظ دمحم سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  منتدب -  323

 133312برلم       23103131، تارٌخ :  -حفوظ دمحم سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  منتدبنبٌل م -  324

 133312برلم       23103131، تارٌخ :  -نبٌل محفوظ دمحم سعٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب -  325

 133312برلم       23103131، تارٌخ :  -تدبنبٌل محفوظ دمحم سعٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من -  326



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 133312برلم       23103131، تارٌخ :  -نبٌل محفوظ دمحم سعٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب -  321

    23103131، تارٌخ :  -شركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  منتدب -  321

 133312   برلم

    23103131، تارٌخ :  -شركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  منتدب -  320

 133312برلم   

    23103131، تارٌخ :  -شركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  منتدب -  333

 133312برلم   

برلم       23103131، تارٌخ :  -شركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب -  331

133312 

برلم       23103131، تارٌخ :  -شركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب -  332

133312 

برلم       23103131، تارٌخ :  -لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب شركه /هاى بان -  333

133312 

 133312برلم       23103131، تارٌخ :  -اٌهاب على عبد الكرٌم  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  منتدب -  334

 133312برلم       23103131، تارٌخ :  -و مجلس ادارة  منتدباٌهاب على عبد الكرٌم  ذات مسئولٌة محدودة  عض -  335

 133312برلم       23103131، تارٌخ :  -اٌهاب على عبد الكرٌم  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  منتدب -  336

 133312   برلم    23103131، تارٌخ :  -اٌهاب على عبد الكرٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب -  331

 133312برلم       23103131، تارٌخ :  -اٌهاب على عبد الكرٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب -  331

 133312برلم       23103131، تارٌخ :  -اٌهاب على عبد الكرٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب -  330

برلم       23103131، تارٌخ :  -ات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  منتدبشركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  ذ -  343

133312 

برلم       23103131، تارٌخ :  -شركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  منتدب -  341

133312 

برلم       23103131، تارٌخ :  -شركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  منتدب -  342

133312 

برلم       23103131، تارٌخ :  -شركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب -  343

133312 

برلم       23103131، تارٌخ :  -لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدبشركه/سى بان  -  344

133312 

برلم       23103131، تارٌخ :  -شركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب -  345

133312 

 133312برلم       23103131، تارٌخ :  -ة  عضو مجلس ادارة  منتدبنجٌب محفوظ على سعٌد  ذات مسئولٌة محدود -  346

 133312برلم       23103131، تارٌخ :  -نجٌب محفوظ على سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  منتدب -  341



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 133312برلم       23103131، تارٌخ :  -نجٌب محفوظ على سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  منتدب -  341

 133312برلم       23103131، تارٌخ :  -نجٌب محفوظ على سعٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب -  340

 133312برلم       23103131، تارٌخ :  -نجٌب محفوظ على سعٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب -  353

 133312برلم       23103131، تارٌخ :  -همة  عضو مجلس ادارة  منتدبنجٌب محفوظ على سعٌد  شركة مسا -  351

 133312برلم       23103131، تارٌخ :  -محفوظ على دمحم سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  منتدب -  352

 133312برلم       23103131، تارٌخ :  -محفوظ على دمحم سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  منتدب -  353

 133312برلم       23103131، تارٌخ :  -محفوظ على دمحم سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  منتدب -  354

 133312برلم       23103131، تارٌخ :  -محفوظ على دمحم سعٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منتدب -  355

 133312برلم       23103131، تارٌخ :  -عٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منتدبمحفوظ على دمحم س -  356

 133312برلم       23103131، تارٌخ :  -محفوظ على دمحم سعٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منتدب -  351

برلم       23103131، تارٌخ :  مختار عبد الحافظ شاهر  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو -  351

133312 

برلم       23103131مختار عبد الحافظ شاهر  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  350

133312 

  برلم     23103131مختار عبد الحافظ شاهر  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  363

133312 

 133312برلم       23103131مختار عبد الحافظ شاهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  361

 133312برلم       23103131مختار عبد الحافظ شاهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  362

 133312برلم       23103131ة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ : مختار عبد الحافظ شاهر  شرك -  363

برلم       23103131نبٌل محفوظ دمحم سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  364

133312 

برلم       23103131لها عضو ، تارٌخ : نبٌل محفوظ دمحم سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  وٌمث -  365

133312 

برلم       23103131نبٌل محفوظ دمحم سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  366

133312 

 133312برلم       23103131نبٌل محفوظ دمحم سعٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  361

 133312برلم       23103131نبٌل محفوظ دمحم سعٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  361

 133312برلم       23103131نبٌل محفوظ دمحم سعٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  360

    23103131لتؽلٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ : شركه /هاى بان لمواد التعبئه وا -  313

 133312برلم   

    23103131شركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  311

 133312برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    23103131شركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  312

 133312برلم   

    23103131شركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  313

 133312برلم   

    23103131شركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  314

 133312برلم   

    23103131شركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  315

 133312برلم   

برلم       23103131عبد الكرٌم  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ : اٌهاب على  -  316

133312 

برلم       23103131اٌهاب على عبد الكرٌم  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  311

133312 

برلم       23103131عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :   اٌهاب على عبد الكرٌم  ذات مسئولٌة محدودة -  311

133312 

 133312برلم       23103131اٌهاب على عبد الكرٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  310

 133312برلم       23103131اٌهاب على عبد الكرٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  313

 133312برلم       23103131اٌهاب على عبد الكرٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  311

    23103131شركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  312

 133312برلم   

    23103131شركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  313

 133312برلم   

    23103131شركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  314

 133312برلم   

برلم       23103131شركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  315

133312 

برلم       23103131شركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  316

133312 

برلم       23103131لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ : شركه/سى بان  -  311

133312 

برلم       23103131نجٌب محفوظ على سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  311

133312 

برلم       23103131ودة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ : نجٌب محفوظ على سعٌد  ذات مسئولٌة محد -  310

133312 

برلم       23103131نجٌب محفوظ على سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  303

133312 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 133312برلم       23103131خ : نجٌب محفوظ على سعٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌ -  301

 133312برلم       23103131نجٌب محفوظ على سعٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  302

 133312برلم       23103131نجٌب محفوظ على سعٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  303

برلم       23103131دمحم سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  محفوظ على -  304

133312 

برلم       23103131محفوظ على دمحم سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  305

133312 

برلم       23103131رئٌس مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :   محفوظ على دمحم سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة -  306

133312 

 133312برلم       23103131محفوظ على دمحم سعٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  301

 133312برلم       23103131محفوظ على دمحم سعٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  301

 133312برلم       23103131محفوظ على دمحم سعٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  300

مختار عبد الحافظ شاهر  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لشركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ،  -  433

 133312برلم       23103131تارٌخ : 

ؾ ، مختار عبد الحافظ شاهر  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لشركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌ -  431

 133312برلم       23103131تارٌخ : 

مختار عبد الحافظ شاهر  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لشركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ،  -  432

 133312برلم       23103131تارٌخ : 

/هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ :  مختار عبد الحافظ شاهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لشركه -  433

 133312برلم       23103131

مختار عبد الحافظ شاهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لشركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ :  -  434

 133312برلم       23103131

مجلس ادارة  ممثالن لشركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ : مختار عبد الحافظ شاهر  شركة مساهمة  عضو  -  435

 133312برلم       23103131

نبٌل محفوظ دمحم سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لشركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ  -  436

 133312برلم       23103131: 

دمحم سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لشركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ  نبٌل محفوظ -  431

 133312برلم       23103131: 

نبٌل محفوظ دمحم سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لشركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ  -  431

 133312برلم       23103131: 

نبٌل محفوظ دمحم سعٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لشركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ :  -  430

 133312برلم       23103131

ؽلٌؾ ، تارٌخ : نبٌل محفوظ دمحم سعٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لشركه /هاى بان لمواد التعبئه والت -  413

 133312برلم       23103131



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

نبٌل محفوظ دمحم سعٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لشركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ :  -  411

 133312برلم       23103131

ارة  ممثالن لشركه /هاى بان لمواد التعبئه شركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس اد -  412

 133312برلم       23103131والتؽلٌؾ ، تارٌخ : 

شركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لشركه /هاى بان لمواد التعبئه  -  413

 133312برلم       23103131والتؽلٌؾ ، تارٌخ : 

ركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لشركه /هاى بان لمواد التعبئه ش -  414

 133312برلم       23103131والتؽلٌؾ ، تارٌخ : 

التعبئه شركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لشركه /هاى بان لمواد  -  415

 133312برلم       23103131والتؽلٌؾ ، تارٌخ : 

شركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لشركه /هاى بان لمواد التعبئه  -  416

 133312برلم       23103131والتؽلٌؾ ، تارٌخ : 

ة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لشركه /هاى بان لمواد التعبئه شركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  شرك -  411

 133312برلم       23103131والتؽلٌؾ ، تارٌخ : 

اٌهاب على عبد الكرٌم  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لشركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ،  -  411

 133312برلم       23103131تارٌخ : 

اٌهاب على عبد الكرٌم  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لشركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ،  -  410

 133312برلم       23103131تارٌخ : 

اٌهاب على عبد الكرٌم  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لشركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ،  -  423

 133312برلم       23103131ارٌخ : ت

اٌهاب على عبد الكرٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لشركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ :  -  421

 133312برلم       23103131

د التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ : اٌهاب على عبد الكرٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لشركه /هاى بان لموا -  422

 133312برلم       23103131

اٌهاب على عبد الكرٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لشركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ :  -  423

 133312برلم       23103131

عضو مجلس ادارة  ممثالن لشركه /هاى بان لمواد التعبئه  شركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  -  424

 133312برلم       23103131والتؽلٌؾ ، تارٌخ : 

شركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لشركه /هاى بان لمواد التعبئه  -  425

 133312برلم       23103131والتؽلٌؾ ، تارٌخ : 

شركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لشركه /هاى بان لمواد التعبئه  -  426

 133312برلم       23103131والتؽلٌؾ ، تارٌخ : 

لمواد التعبئه والتؽلٌؾ شركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لشركه /هاى بان  -  421

 133312برلم       23103131، تارٌخ : 

شركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لشركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  -  421

 133312برلم       23103131، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لشركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  -  420

 133312برلم       23103131، تارٌخ : 

تؽلٌؾ ، نجٌب محفوظ على سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لشركه /هاى بان لمواد التعبئه وال -  433

 133312برلم       23103131تارٌخ : 

نجٌب محفوظ على سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لشركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ،  -  431

 133312برلم       23103131تارٌخ : 

ن لشركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، نجٌب محفوظ على سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال -  432

 133312برلم       23103131تارٌخ : 

نجٌب محفوظ على سعٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لشركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ :  -  433

 133312برلم       23103131

ضو مجلس ادارة  ممثالن لشركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ : نجٌب محفوظ على سعٌد  شركة مساهمة  ع -  434

 133312برلم       23103131

نجٌب محفوظ على سعٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لشركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ :  -  435

 133312برلم       23103131

سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  ممثالن لشركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ محفوظ على دمحم  -  436

 133312برلم       23103131: 

محفوظ على دمحم سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  ممثالن لشركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ  -  431

 133312برلم       23103131: 

محفوظ على دمحم سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  ممثالن لشركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ  -  431

 133312برلم       23103131: 

لتؽلٌؾ ، تارٌخ : محفوظ على دمحم سعٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثالن لشركه /هاى بان لمواد التعبئه وا -  430

 133312برلم       23103131

محفوظ على دمحم سعٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثالن لشركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ :  -  443

 133312برلم       23103131

ى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ : محفوظ على دمحم سعٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثالن لشركه /ها -  441

 133312برلم       23103131

برلم       23103131مختار عبد الحافظ شاهر  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  442

133312 

برلم       23103131، تارٌخ :  مختار عبد الحافظ شاهر  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو -  443

133312 

برلم       23103131مختار عبد الحافظ شاهر  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  444

133312 

 133312برلم       23103131مختار عبد الحافظ شاهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  445

 133312برلم       23103131مختار عبد الحافظ شاهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  446

 133312برلم       23103131مختار عبد الحافظ شاهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  441



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       23103131محدودة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  نبٌل محفوظ دمحم سعٌد  ذات مسئولٌة -  441

133312 

برلم       23103131نبٌل محفوظ دمحم سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  440

133312 

برلم       23103131ها عضو ، تارٌخ : نبٌل محفوظ دمحم سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  وٌمثل -  453

133312 

 133312برلم       23103131نبٌل محفوظ دمحم سعٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  451

 133312برلم       23103131نبٌل محفوظ دمحم سعٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  452

 133312برلم       23103131نبٌل محفوظ دمحم سعٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  453

    23103131شركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  454

 133312برلم   

    23103131مواد التعبئه والتؽلٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ : شركه /هاى بان ل -  455

 133312برلم   

    23103131شركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  456

 133312برلم   

    23103131لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  شركه /هاى بان -  451

 133312برلم   

    23103131شركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  451

 133312برلم   

    23103131شركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  450

 133312برلم   

برلم       23103131اٌهاب على عبد الكرٌم  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  463

133312 

برلم       23103131الكرٌم  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ : اٌهاب على عبد  -  461

133312 

برلم       23103131اٌهاب على عبد الكرٌم  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  462

133312 

 133312برلم       23103131ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ : اٌهاب على عبد الكرٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  463

 133312برلم       23103131اٌهاب على عبد الكرٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  464

 133312م   برل    23103131اٌهاب على عبد الكرٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  465

    23103131شركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  466

 133312برلم   

    23103131شركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  461

 133312  برلم 
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    23103131شركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  461

 133312برلم   

برلم       23103131شركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  460

133312 

برلم       23103131شركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  413

133312 

برلم       23103131شركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  411

133312 

برلم       23103131ظ على سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ : نجٌب محفو -  412

133312 

برلم       23103131نجٌب محفوظ على سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  413

133312 

برلم       23103131عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ : نجٌب محفوظ على سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة   -  414

133312 

 133312برلم       23103131نجٌب محفوظ على سعٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  415

 133312برلم       23103131نجٌب محفوظ على سعٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  416

 133312برلم       23103131نجٌب محفوظ على سعٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  411

برلم       23103131محفوظ على دمحم سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  411

133312 

برلم       23103131 سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ : محفوظ على دمحم -  410

133312 

برلم       23103131محفوظ على دمحم سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  413

133312 

 133312برلم       23103131ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  محفوظ على دمحم سعٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس -  411

 133312برلم       23103131محفوظ على دمحم سعٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  412

 133312لم   بر    23103131محفوظ على دمحم سعٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  413

مختار عبد الحافظ شاهر  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ  -  414

 133312برلم       23103131: 

التؽلٌؾ ، تارٌخ مختار عبد الحافظ شاهر  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركه/سى بان لمواد التعبئه و -  415

 133312برلم       23103131: 

مختار عبد الحافظ شاهر  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ  -  416

 133312برلم       23103131: 

مختار عبد الحافظ شاهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ :  -  411

 133312برلم       23103131
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مختار عبد الحافظ شاهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ :  -  411

 133312برلم       23103131

مختار عبد الحافظ شاهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ :  -  410

 133312برلم       23103131

تؽلٌؾ ، تارٌخ : نبٌل محفوظ دمحم سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركه/سى بان لمواد التعبئه وال -  403

 133312برلم       23103131

نبٌل محفوظ دمحم سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ :  -  401

 133312برلم       23103131

لشركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ : نبٌل محفوظ دمحم سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال  -  402

 133312برلم       23103131

نبٌل محفوظ دمحم سعٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ :  -  403

 133312برلم       23103131

لس ادارة  ممثال لشركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ : نبٌل محفوظ دمحم سعٌد  شركة مساهمة  عضو مج -  404

 133312برلم       23103131

نبٌل محفوظ دمحم سعٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ :  -  405

 133312برلم       23103131

ئه والتؽلٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركه/سى بان لمواد التعبئه شركه /هاى بان لمواد التعب -  406

 133312برلم       23103131والتؽلٌؾ ، تارٌخ : 

شركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركه/سى بان لمواد التعبئه  -  401

 133312برلم       23103131خ : والتؽلٌؾ ، تارٌ

شركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركه/سى بان لمواد التعبئه  -  401

 133312برلم       23103131والتؽلٌؾ ، تارٌخ : 

ادارة  ممثال لشركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ شركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  400

 133312برلم       23103131، تارٌخ : 

شركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  -  533

 133312برلم       23103131، تارٌخ : 

ن لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ شركه /هاى با -  531

 133312برلم       23103131، تارٌخ : 

اٌهاب على عبد الكرٌم  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ :  -  532

 133312برلم       23103131

اٌهاب على عبد الكرٌم  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ :  -  533

 133312برلم       23103131

عبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ : اٌهاب على عبد الكرٌم  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركه/سى بان لمواد الت -  534

 133312برلم       23103131

اٌهاب على عبد الكرٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ :  -  535
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سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ : اٌهاب على عبد الكرٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركه/ -  536

 133312برلم       23103131

اٌهاب على عبد الكرٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ :  -  531

 133312برلم       23103131

محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركه/سى بان لمواد التعبئه  شركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  ذات مسئولٌة -  531

 133312برلم       23103131والتؽلٌؾ ، تارٌخ : 

شركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركه/سى بان لمواد التعبئه  -  530

 133312برلم       23103131والتؽلٌؾ ، تارٌخ : 

شركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركه/سى بان لمواد التعبئه  -  513

 133312برلم       23103131والتؽلٌؾ ، تارٌخ : 

د التعبئه والتؽلٌؾ ، شركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركه/سى بان لموا -  511

 133312برلم       23103131تارٌخ : 

شركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ،  -  512

 133312برلم       23103131تارٌخ : 

همة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، شركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  شركة مسا -  513

 133312برلم       23103131تارٌخ : 

نجٌب محفوظ على سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ  -  514

 133312برلم       23103131: 

وظ على سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ نجٌب محف -  515

 133312برلم       23103131: 

نجٌب محفوظ على سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ  -  516

 133312برلم       23103131: 

نجٌب محفوظ على سعٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ :  -  511

 133312برلم       23103131

نجٌب محفوظ على سعٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ :  -  511

 133312برلم       23103131

تارٌخ :  نجٌب محفوظ على سعٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، -  510

 133312برلم       23103131

محفوظ على دمحم سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال لشركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ :  -  523

 133312برلم       23103131

ى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ : محفوظ على دمحم سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال لشركه/س -  521

 133312برلم       23103131

محفوظ على دمحم سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال لشركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ :  -  522

 133312برلم       23103131

لس ادارة  ممثال لشركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ : محفوظ على دمحم سعٌد  شركة مساهمة  رئٌس مج -  523
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محفوظ على دمحم سعٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال لشركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ :  -  524

 133312برلم       23103131

مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال لشركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ ، تارٌخ :  محفوظ على دمحم سعٌد  شركة -  525

 133312برلم       23103131

تجدٌد مدة مجلس ادارة  -مختار عبد الحافظ شاهر  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  526

-4-22وحتى      2310-4-33ارا من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامة العادٌة للشركة بتارٌخ الشركة لمدة ثالث سنوات لادمة تبدا اعتب

 133312برلم       23103131مع بماء كافه الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ :   2322

تجدٌد مدة مجلس ادارة  -ة تشكٌل مجلس االدارة مختار عبد الحافظ شاهر  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  اعاد -  521

-4-22وحتى      2310-4-33الشركة لمدة ثالث سنوات لادمة تبدا اعتبارا من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامة العادٌة للشركة بتارٌخ 

 133312لم   بر    23103131مع بماء كافه الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ :   2322

تجدٌد مدة مجلس ادارة  -مختار عبد الحافظ شاهر  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  521

-4-22وحتى      2310-4-33الشركة لمدة ثالث سنوات لادمة تبدا اعتبارا من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامة العادٌة للشركة بتارٌخ 

 133312برلم       23103131اء كافه الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ : مع بم  2322

تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة  -مختار عبد الحافظ شاهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  520

  2322-4-22وحتى      2310-4-33اد الجمعٌة العامة العادٌة للشركة بتارٌخ لمدة ثالث سنوات لادمة تبدا اعتبارا من تارٌخ انعم

 133312برلم       23103131مع بماء كافه الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ : 

جدٌد مدة مجلس ادارة الشركة ت -مختار عبد الحافظ شاهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  533

  2322-4-22وحتى      2310-4-33لمدة ثالث سنوات لادمة تبدا اعتبارا من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامة العادٌة للشركة بتارٌخ 

 133312برلم       23103131مع بماء كافه الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ : 

تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة  -عبد الحافظ شاهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  مختار -  531

  2322-4-22وحتى      2310-4-33لمدة ثالث سنوات لادمة تبدا اعتبارا من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامة العادٌة للشركة بتارٌخ 

 133312برلم       23103131ل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ : مع بماء كافه الصالحٌات الواردة بالسج

تجدٌد مدة مجلس ادارة  -نبٌل محفوظ دمحم سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  532

-4-22وحتى      2310-4-33للشركة بتارٌخ  الشركة لمدة ثالث سنوات لادمة تبدا اعتبارا من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامة العادٌة

 133312برلم       23103131مع بماء كافه الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ :   2322

 تجدٌد مدة مجلس ادارة -نبٌل محفوظ دمحم سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  533

-4-22وحتى      2310-4-33الشركة لمدة ثالث سنوات لادمة تبدا اعتبارا من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامة العادٌة للشركة بتارٌخ 

 133312برلم       23103131مع بماء كافه الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ :   2322

تجدٌد مدة مجلس ادارة  -ت مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة نبٌل محفوظ دمحم سعٌد  ذا -  534

-4-22وحتى      2310-4-33الشركة لمدة ثالث سنوات لادمة تبدا اعتبارا من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامة العادٌة للشركة بتارٌخ 

 133312برلم       23103131هى دون تعدٌل ، تارٌخ :  مع بماء كافه الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى كما  2322

تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة  -نبٌل محفوظ دمحم سعٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  535

  2322-4-22وحتى      2310-4-33لمدة ثالث سنوات لادمة تبدا اعتبارا من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامة العادٌة للشركة بتارٌخ 

 133312برلم       23103131مع بماء كافه الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ : 

تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة  -نبٌل محفوظ دمحم سعٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  536

  2322-4-22وحتى      2310-4-33مة تبدا اعتبارا من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامة العادٌة للشركة بتارٌخ لمدة ثالث سنوات لاد

 133312برلم       23103131مع بماء كافه الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة  -اعادة تشكٌل مجلس االدارة نبٌل محفوظ دمحم سعٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  531

  2322-4-22وحتى      2310-4-33لمدة ثالث سنوات لادمة تبدا اعتبارا من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامة العادٌة للشركة بتارٌخ 

 133312برلم       23103131مع بماء كافه الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ : 

تجدٌد  -شركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  531

 2310-4-33مدة مجلس ادارة الشركة لمدة ثالث سنوات لادمة تبدا اعتبارا من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامة العادٌة للشركة بتارٌخ 

برلم       23103131مع بماء كافه الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ :   2322-4-22   وحتى  

133312 

تجدٌد  -شركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  530

 2310-4-33ث سنوات لادمة تبدا اعتبارا من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامة العادٌة للشركة بتارٌخ مدة مجلس ادارة الشركة لمدة ثال

برلم       23103131مع بماء كافه الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ :   2322-4-22وحتى     

133312 

تجدٌد  -ات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة شركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  ذ -  543

 2310-4-33مدة مجلس ادارة الشركة لمدة ثالث سنوات لادمة تبدا اعتبارا من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامة العادٌة للشركة بتارٌخ 

برلم       23103131ا هى دون تعدٌل ، تارٌخ : مع بماء كافه الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى كم  2322-4-22وحتى     

133312 

تجدٌد مدة  -شركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  541

 2310-4-33شركة بتارٌخ مجلس ادارة الشركة لمدة ثالث سنوات لادمة تبدا اعتبارا من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامة العادٌة لل

برلم       23103131مع بماء كافه الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ :   2322-4-22وحتى     

133312 

تجدٌد مدة  -شركه /هاى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  542

 2310-4-33ادارة الشركة لمدة ثالث سنوات لادمة تبدا اعتبارا من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامة العادٌة للشركة بتارٌخ  مجلس

برلم       23103131مع بماء كافه الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ :   2322-4-22وحتى     

133312 

تجدٌد مدة  -د التعبئه والتؽلٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة شركه /هاى بان لموا -  543

 2310-4-33مجلس ادارة الشركة لمدة ثالث سنوات لادمة تبدا اعتبارا من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامة العادٌة للشركة بتارٌخ 

برلم       23103131سجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ : مع بماء كافه الصالحٌات الواردة بال  2322-4-22وحتى     

133312 

تجدٌد مدة مجلس ادارة  -اٌهاب على عبد الكرٌم  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  544

-4-22وحتى      2310-4-33ٌة للشركة بتارٌخ الشركة لمدة ثالث سنوات لادمة تبدا اعتبارا من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامة العاد

 133312برلم       23103131مع بماء كافه الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ :   2322

تجدٌد مدة مجلس ادارة  -اٌهاب على عبد الكرٌم  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  545

-4-22وحتى      2310-4-33الشركة لمدة ثالث سنوات لادمة تبدا اعتبارا من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامة العادٌة للشركة بتارٌخ 

 133312برلم       23103131حٌات الواردة بالسجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ : مع بماء كافه الصال  2322

تجدٌد مدة مجلس ادارة  -اٌهاب على عبد الكرٌم  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  546

-4-22وحتى      2310-4-33عٌة العامة العادٌة للشركة بتارٌخ الشركة لمدة ثالث سنوات لادمة تبدا اعتبارا من تارٌخ انعماد الجم

 133312برلم       23103131مع بماء كافه الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ :   2322

مجلس ادارة الشركة  تجدٌد مدة -اٌهاب على عبد الكرٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  541

  2322-4-22وحتى      2310-4-33لمدة ثالث سنوات لادمة تبدا اعتبارا من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامة العادٌة للشركة بتارٌخ 

 133312برلم       23103131مع بماء كافه الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة  -الكرٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  اٌهاب على عبد -  541

  2322-4-22وحتى      2310-4-33لمدة ثالث سنوات لادمة تبدا اعتبارا من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامة العادٌة للشركة بتارٌخ 

 133312برلم       23103131كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ :  مع بماء كافه الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى

تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة  -اٌهاب على عبد الكرٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  540

  2322-4-22وحتى      2310-4-33لمدة ثالث سنوات لادمة تبدا اعتبارا من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامة العادٌة للشركة بتارٌخ 

 133312برلم       23103131مع بماء كافه الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ : 

تجدٌد مدة  -شركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  553

 2310-4-33لشركة لمدة ثالث سنوات لادمة تبدا اعتبارا من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامة العادٌة للشركة بتارٌخ مجلس ادارة ا

برلم       23103131مع بماء كافه الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ :   2322-4-22وحتى     

133312 

تجدٌد مدة  -والتؽلٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة شركه/سى بان لمواد التعبئه  -  551

 2310-4-33مجلس ادارة الشركة لمدة ثالث سنوات لادمة تبدا اعتبارا من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامة العادٌة للشركة بتارٌخ 

برلم       23103131التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ :  مع بماء كافه الصالحٌات الواردة بالسجل  2322-4-22وحتى     

133312 

تجدٌد مدة  -شركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  552

 2310-4-33لعامة العادٌة للشركة بتارٌخ مجلس ادارة الشركة لمدة ثالث سنوات لادمة تبدا اعتبارا من تارٌخ انعماد الجمعٌة ا

برلم       23103131مع بماء كافه الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ :   2322-4-22وحتى     

133312 

تجدٌد مدة مجلس  -شركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  553

وحتى      2310-4-33ادارة الشركة لمدة ثالث سنوات لادمة تبدا اعتبارا من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامة العادٌة للشركة بتارٌخ 

 133312برلم       23103131مع بماء كافه الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ :   22-4-2322

تجدٌد مدة مجلس  -/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة شركه -  554

وحتى      2310-4-33ادارة الشركة لمدة ثالث سنوات لادمة تبدا اعتبارا من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامة العادٌة للشركة بتارٌخ 

 133312برلم       23103131الواردة بالسجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ :  مع بماء كافه الصالحٌات  22-4-2322

تجدٌد مدة مجلس  -شركه/سى بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  555

وحتى      2310-4-33لجمعٌة العامة العادٌة للشركة بتارٌخ ادارة الشركة لمدة ثالث سنوات لادمة تبدا اعتبارا من تارٌخ انعماد ا

 133312برلم       23103131مع بماء كافه الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ :   22-4-2322

تجدٌد مدة مجلس ادارة  -نجٌب محفوظ على سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  556

-4-22وحتى      2310-4-33الشركة لمدة ثالث سنوات لادمة تبدا اعتبارا من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامة العادٌة للشركة بتارٌخ 

 133312برلم       23103131مع بماء كافه الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ :   2322

تجدٌد مدة مجلس ادارة  -محفوظ على سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  نجٌب -  551

-4-22وحتى      2310-4-33الشركة لمدة ثالث سنوات لادمة تبدا اعتبارا من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامة العادٌة للشركة بتارٌخ 

 133312برلم       23103131بالسجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ :  مع بماء كافه الصالحٌات الواردة  2322

تجدٌد مدة مجلس ادارة  -نجٌب محفوظ على سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  551

-4-22وحتى      2310-4-33عادٌة للشركة بتارٌخ الشركة لمدة ثالث سنوات لادمة تبدا اعتبارا من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامة ال

 133312برلم       23103131مع بماء كافه الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ :   2322

شركة تجدٌد مدة مجلس ادارة ال -نجٌب محفوظ على سعٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  550

  2322-4-22وحتى      2310-4-33لمدة ثالث سنوات لادمة تبدا اعتبارا من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامة العادٌة للشركة بتارٌخ 

 133312برلم       23103131مع بماء كافه الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ : 
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 161 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة  -ساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة نجٌب محفوظ على سعٌد  شركة م -  563

  2322-4-22وحتى      2310-4-33لمدة ثالث سنوات لادمة تبدا اعتبارا من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامة العادٌة للشركة بتارٌخ 

 133312برلم       23103131ٌل ، تارٌخ : مع بماء كافه الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى كما هى دون تعد

تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة  -نجٌب محفوظ على سعٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  561

  2322-4-22  وحتى    2310-4-33لمدة ثالث سنوات لادمة تبدا اعتبارا من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامة العادٌة للشركة بتارٌخ 

 133312برلم       23103131مع بماء كافه الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ : 

تجدٌد مدة مجلس ادارة  -محفوظ على دمحم سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  562

-4-22وحتى      2310-4-33دا اعتبارا من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامة العادٌة للشركة بتارٌخ الشركة لمدة ثالث سنوات لادمة تب

 133312برلم       23103131مع بماء كافه الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ :   2322

تجدٌد مدة مجلس ادارة  -اعادة تشكٌل مجلس االدارة   محفوظ على دمحم سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة -  563

-4-22وحتى      2310-4-33الشركة لمدة ثالث سنوات لادمة تبدا اعتبارا من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامة العادٌة للشركة بتارٌخ 

 133312برلم       23103131مع بماء كافه الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ :   2322

تجدٌد مدة مجلس ادارة  -محفوظ على دمحم سعٌد  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  564

-4-22وحتى      2310-4-33الشركة لمدة ثالث سنوات لادمة تبدا اعتبارا من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامة العادٌة للشركة بتارٌخ 

 133312برلم       23103131مع بماء كافه الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ :   2322

تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة  -محفوظ على دمحم سعٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  565

  2322-4-22وحتى      2310-4-33انعماد الجمعٌة العامة العادٌة للشركة بتارٌخ لمدة ثالث سنوات لادمة تبدا اعتبارا من تارٌخ 

 133312برلم       23103131مع بماء كافه الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ : 

تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة  -محفوظ على دمحم سعٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  566

  2322-4-22وحتى      2310-4-33لمدة ثالث سنوات لادمة تبدا اعتبارا من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامة العادٌة للشركة بتارٌخ 

 133312برلم       23103131مع بماء كافه الصالحٌات الواردة بالسجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ : 

تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة  -فوظ على دمحم سعٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة مح -  561

  2322-4-22وحتى      2310-4-33لمدة ثالث سنوات لادمة تبدا اعتبارا من تارٌخ انعماد الجمعٌة العامة العادٌة للشركة بتارٌخ 

 133312برلم       23103131سجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ : مع بماء كافه الصالحٌات الواردة بال

تهانً عبد المنعم كامل سٌد أحمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركه ؾ عاللتها مع الؽٌر ولهم   -  561

عدا ما احتفظ به صراحه عمد الشركه او مجتمعون او منفردون فً هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها فٌما 

 المانون او االئحته التنفٌذٌه للجمعٌه العامه .

وللمدٌرون  ) مجتمعون او منفردون  ( الحك ؾ التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر حكومٌه 

التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح  والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن

 12154برلم       23103131حسابات وكافه صور ، تارٌخ : 

رامز عزت دمحم وهدان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركه ؾ عاللتها مع الؽٌر ولهم  مجتمعون او  -  560

الشركه والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحه عمد الشركه او المانون او منفردون فً هذا الصدد اوسع السلطات الداره 

 االئحته التنفٌذٌه للجمعٌه العامه .

وللمدٌرون  ) مجتمعون او منفردون  ( الحك ؾ التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر حكومٌه 

اع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح والمطاع العام ولطاع االعمال والمط

 12154برلم       23103131حسابات وكافه صور ، تارٌخ : 

عطا هللا دمحم محمود عواجه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركه ؾ عاللتها مع الؽٌر ولهم  مجتمعون او  -  513

فً هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحه عمد الشركه او المانون او  منفردون

 االئحته التنفٌذٌه للجمعٌه العامه .
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 160 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وللمدٌرون  ) مجتمعون او منفردون  ( الحك ؾ التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر حكومٌه

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح 

 12154برلم       23103131حسابات وكافه صور ، تارٌخ : 

تهانً عبد المنعم كامل سٌد أحمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  التعامل مع جمٌع البنون والهٌئات والمصارؾ والتولٌع  -  511

على الشٌكات واالفراج عن راس المال وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود 

لشركه وممتلكتها العمارٌه ولهم الحك فً تعٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم الشراء والبٌع والرهن الصول ا

واجورهم وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه 

 12154برلم       23103131معامالت ، تارٌخ : والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك ب

رامز عزت دمحم وهدان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  التعامل مع جمٌع البنون والهٌئات والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات  -  512

مود الشراء والبٌع واالفراج عن راس المال وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها وكذلن لهم حك التولٌع على ع

والرهن الصول الشركه وممتلكتها العمارٌه ولهم الحك فً تعٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل 

ذلن باسم الشركه ولصالحها ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه 

 12154برلم       23103131والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت ، تارٌخ : العمود 

عطا هللا دمحم محمود عواجه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  التعامل مع جمٌع البنون والهٌئات والمصارؾ والتولٌع على  -  513

كه ولصالحها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشٌكات واالفراج عن راس المال وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشر

الشراء والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكتها العمارٌه ولهم الحك فً تعٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم 

االذنٌه  واجورهم وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات

 12154برلم       23103131والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت ، تارٌخ : 

تهانً عبد المنعم كامل سٌد أحمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر  -  514

 12154برلم       23103131خ : فً كل او بعض ماذكر ، تارٌ

رامز عزت دمحم وهدان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او  -  515

 12154برلم       23103131بعض ماذكر ، تارٌخ : 

بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل  عطا هللا دمحم محمود عواجه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الشركه -  516

 12154برلم       23103131او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 1013برلم       23103131اسماعٌل دمحم اسماعٌل احمد حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  511

 1013برلم       23103131عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : ولٌد دمحم دمحم حسٌن عطٌه  شركة مساهمة   -  511

برلم       23103131نجالء محى الدٌن محمود احمد الهوارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  510

1013 

 5261برلم       23103131دمحم احمد دمحم صالح  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  513

 5261برلم       23103131سامى عبد المنعم دمحم الشندٌدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  511

 5261برلم       23103131دمحم سلٌمان حمودة الوكٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  512

 5261برلم       23103131شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  عبدالوهاب دمحم عبدالمنعم عبدالوهاب  -  513

 5261برلم       23103131عادل عبد السمٌع دمحم الجمال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  514

 5261برلم       23103131طارق عفٌفى بٌومى سالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  515

برلم       23103131دمحم احمد دمحم صالح  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  516

5261 
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 113 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    23103131سامى عبد المنعم دمحم الشندٌدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  511

 5261برلم   

برلم       23103131دمحم سلٌمان حمودة الوكٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  511

5261 

عبدالوهاب دمحم عبدالمنعم عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  510

 5261برلم       23103131

    23103131ادل عبد السمٌع دمحم الجمال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : ع -  503

 5261برلم   

برلم       23103131طارق عفٌفى بٌومى سالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  501

5261 

حمود دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌمثل الشركه السٌد رئٌس مجلس االداره والسٌد العضو حسن احمد كامل م -  502

المنتدب الشركه أمام الؽٌر مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما أوسع السلطات إلداره الشركه وتمثٌلها أمام الؽٌر وكافه الجهات الحكومٌه 

كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن أؼراض الشركه والتولٌع على كافه  وؼٌر الحكومٌه والهٌئات والوزرات ولهما حك تولٌع

المستندات االزمه لهذا الؽرض فى تسٌر أومور الشركه والتعامل مع البنون وفتح الحسبات البنكٌه وفتح االعتمادات المستندٌه وتكن 

 123برلم       23103131صالحٌات نائب رئٌس مجلس االداره هى نفس صالحٌات رئٌس ، تارٌخ : 

حسن احمد كامل محمود دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مجلس االداره فى حضوره او ؼٌاٌبه ٌمثل الشركه السٌد  -  503

/ماجد دمحم احمد حسن  والسٌد /سٌد ٌوسؾ عبدالرحٌم علٌوه  فى إبرام أى عمود بٌع والحصول على تسهٌالت إئتامانٌه فى بٌع 

لشركه على ان ٌسبك ذلن موافمه الجمعٌه العامه ؼٌر العادٌه  ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن وشراء أى أصول ل

توكٌل المحامٌن والمحاسبٌن والؽاء كافة التوكٌالت بكافة انواعها الصادرة من مجلس االدارة السابك وتوكٌل الؽٌر فى الكل او بعض 

 123برلم       23103131ة فمط الشركة امام ، تارٌخ : ماذكر ) على ان ٌمثل رئٌس مجلس االدر

 123برلم       23103131حسن احمد كامل محمود دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المضاء منفردا ( ، تارٌخ :  -  504

 1141برلم       23103131اٌه دمحم محمود العسال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  505

 1141برلم       23103131والء دمحم عباس محمود رٌحان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  506

 1141برلم       23103131سالمة احمد دمحم خالؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  501

 1141برلم       23103131، تارٌخ :  كرٌم رشدى كرٌم عبدالرحمن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  501

 1141برلم       23103131احمد كرٌم رشدى كرٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  500

اٌه دمحم محمود العسال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة مع االبماء على اختصاصات  -  633

 1141برلم       23103131وصالحٌات مجلس االدارة السابك التاشٌر بها فى السجل التجارى دون تعدٌل ، تارٌخ : 

عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة مع االبماء على   والء دمحم عباس محمود رٌحان  شركة مساهمة -  631

 1141برلم       23103131اختصاصات وصالحٌات مجلس االدارة السابك التاشٌر بها فى السجل التجارى دون تعدٌل ، تارٌخ : 

البماء على اختصاصات سالمة احمد دمحم خالؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة مع ا -  632

 1141برلم       23103131وصالحٌات مجلس االدارة السابك التاشٌر بها فى السجل التجارى دون تعدٌل ، تارٌخ : 

كرٌم رشدى كرٌم عبدالرحمن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة مع االبماء على  -  633

 1141برلم       23103131السابك التاشٌر بها فى السجل التجارى دون تعدٌل ، تارٌخ : اختصاصات وصالحٌات مجلس االدارة 

احمد كرٌم رشدى كرٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة مع االبماء على اختصاصات  -  634

 1141برلم       23103131دٌل ، تارٌخ : وصالحٌات مجلس االدارة السابك التاشٌر بها فى السجل التجارى دون تع
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم اسعد عبد الملن احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االدارة كافة الصالحٌات الممنوحة لرئٌس  -  635

 2202برلم       23103131مجلس االدارة السابك  مع تجدٌد تعٌٌن اعضاء مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات لادمة ، تارٌخ : 

اٌه اسعد احمد عبدالملن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االدارة كافة الصالحٌات الممنوحة لرئٌس  -  636

 2202برلم       23103131مجلس االدارة السابك  مع تجدٌد تعٌٌن اعضاء مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات لادمة ، تارٌخ : 

احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  لرئٌس مجلس االدارة كافة  اسالم اسعد احمد عبد الملن -  631

الصالحٌات الممنوحة لرئٌس مجلس االدارة السابك  مع تجدٌد تعٌٌن اعضاء مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات لادمة ، تارٌخ : 

 2202برلم       23103131

جلس ادارة  تحدٌد وتوزٌع االختصاصات بٌن أعضاء مجلس اإلدارة تامر ٌسرى محمود صوان  شركة مساهمة  رئٌس م -  631

 على النحو التالً:

ٌكون حك اإلدارة والتولٌع للسٌد رئٌس مجلس اإلدارة وله أٌضاً حك تمثٌل الشركة والتولٌع على عمود الشراء والبٌع لكافة أصول 

ؤسم الشركة وألؼراض الشركة أمام الشهر العماري والتوثٌك الشركة من العمارات واألراضً وكافة المنموالت والسٌارات وؼٌرها ب

وأمام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص، وكذلن له الحك فً فتح وؼلك الحسابات 

 0142برلم       23103131بالبنون والمصارؾ والسحب واإلٌداع والتولٌع ، تارٌخ : 

سرى محمود صوان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  على الشٌكات بؤسم الشركة ونٌابة عنها والتولٌع على عمود تامر ٌ -  630

التسهٌالت االئتمانٌة والمروض وأي نوع من المعامالت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة وله حك توكٌل الؽٌر فً كل 

 0142برلم       23103131عامة مسبما على بٌع االصول ( ، تارٌخ : أو بعض ما ذكر) ٌلزم موافمة الجمعٌة ال

 1411برلم       23103131صباح جودة احمد فرج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  613

 1411برلم       23103131مٌرفت على حسن المهدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  611

 1411برلم       23103131مروه علً حسن المهدي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  612

 1411برلم       23103131علً حسن المهدي  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  613

 1411برلم       23103131تماله ، تارٌخ : حسن علً حسن المهدي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اس -  614

 1411برلم       23103131صباح جودة احمد فرج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  615

 1411برلم       23103131مٌرفت على حسن المهدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  616

 1411برلم       23103131ن المهدي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : مروه علً حس -  611

 1411برلم       23103131علً حسن المهدي  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  611

 1411برلم       23103131حسن علً حسن المهدي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  610

 اعادة تشكٌل المجلس بناءاً علً ذلن وتحدٌد صالحٌاته: \صباح جودة احمد فرج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  623

علً حسن المهدي )منفرداً( الحك فً تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر  -علً ان ٌكون للسٌد رئٌس مجلس االدارة 

هٌئات والتولٌع علً جمٌع المستندات أمام كافة الجهات الرسمٌة والشهر العماري والسجل التجاري والهٌئة العامة الحكومٌة وال

لالستثمار والهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة والبنون بكافة معامالتها من سحب وإٌداع وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع علً الشٌكات 

 1411برلم       23103131و اجراء التسهٌالت ، تارٌخ :  وإجراء التعالدات وفتح االعتمادات

 اعادة تشكٌل المجلس بناءاً علً ذلن وتحدٌد صالحٌاته: \مٌرفت على حسن المهدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  621

ة الجهات الحكومٌة والؽٌر علً حسن المهدي )منفرداً( الحك فً تمثٌل الشركة أمام كاف -علً ان ٌكون للسٌد رئٌس مجلس االدارة 

الحكومٌة والهٌئات والتولٌع علً جمٌع المستندات أمام كافة الجهات الرسمٌة والشهر العماري والسجل التجاري والهٌئة العامة 
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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

ٌكات لالستثمار والهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة والبنون بكافة معامالتها من سحب وإٌداع وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع علً الش

 1411برلم       23103131وإجراء التعالدات وفتح االعتمادات و اجراء التسهٌالت ، تارٌخ : 

 اعادة تشكٌل المجلس بناءاً علً ذلن وتحدٌد صالحٌاته: \مروه علً حسن المهدي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  622

فرداً( الحك فً تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر علً حسن المهدي )من -علً ان ٌكون للسٌد رئٌس مجلس االدارة 

الحكومٌة والهٌئات والتولٌع علً جمٌع المستندات أمام كافة الجهات الرسمٌة والشهر العماري والسجل التجاري والهٌئة العامة 

وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع علً الشٌكات  لالستثمار والهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة والبنون بكافة معامالتها من سحب وإٌداع

 1411برلم       23103131وإجراء التعالدات وفتح االعتمادات و اجراء التسهٌالت ، تارٌخ : 

 اعادة تشكٌل المجلس بناءاً علً ذلن وتحدٌد صالحٌاته: \علً حسن المهدي  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  623

علً حسن المهدي )منفرداً( الحك فً تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر  -جلس االدارة علً ان ٌكون للسٌد رئٌس م

الحكومٌة والهٌئات والتولٌع علً جمٌع المستندات أمام كافة الجهات الرسمٌة والشهر العماري والسجل التجاري والهٌئة العامة 

ون بكافة معامالتها من سحب وإٌداع وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع علً الشٌكات لالستثمار والهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة والبن

 1411برلم       23103131وإجراء التعالدات وفتح االعتمادات و اجراء التسهٌالت ، تارٌخ : 

 اعادة تشكٌل المجلس بناءاً علً ذلن وتحدٌد صالحٌاته: \حسن علً حسن المهدي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  624

علً حسن المهدي )منفرداً( الحك فً تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر  -علً ان ٌكون للسٌد رئٌس مجلس االدارة 

جمٌع المستندات أمام كافة الجهات الرسمٌة والشهر العماري والسجل التجاري والهٌئة العامة  الحكومٌة والهٌئات والتولٌع علً

لالستثمار والهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة والبنون بكافة معامالتها من سحب وإٌداع وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع علً الشٌكات 

 1411برلم       23103131، تارٌخ :  وإجراء التعالدات وفتح االعتمادات و اجراء التسهٌالت

صباح جودة احمد فرج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  البنكٌة ، والحك فً ابرام عمود المرض والرهن وبٌع االصول  -  625

والنهائٌة امام  الثابته والمنموله بكافة انواعها والسحب بضمان البضائع من البنون وكذلن التولٌع علً عمود الشراء والبٌع االبتدائٌة

الشهر العماري لكل ما هو ثابت ومنمول وعمارات واراضً وخالفه )كل ما ٌخص الشركة من اصول( وكافة المعامالت الالزمه 

لتحمٌك ؼرض الشركة علً ان تصدر باسمها ولصالحها وتحمٌما الؼراضها وله الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض 

 1411برلم       23103131ما ذكر. ، تارٌخ : 

مٌرفت على حسن المهدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  البنكٌة ، والحك فً ابرام عمود المرض والرهن وبٌع  -  626

االصول الثابته والمنموله بكافة انواعها والسحب بضمان البضائع من البنون وكذلن التولٌع علً عمود الشراء والبٌع االبتدائٌة 

ام الشهر العماري لكل ما هو ثابت ومنمول وعمارات واراضً وخالفه )كل ما ٌخص الشركة من اصول( وكافة والنهائٌة ام

المعامالت الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة علً ان تصدر باسمها ولصالحها وتحمٌما الؼراضها وله الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر 

 1411  برلم     23103131فً كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

مروه علً حسن المهدي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  البنكٌة ، والحك فً ابرام عمود المرض والرهن وبٌع  -  621

االصول الثابته والمنموله بكافة انواعها والسحب بضمان البضائع من البنون وكذلن التولٌع علً عمود الشراء والبٌع االبتدائٌة 

ري لكل ما هو ثابت ومنمول وعمارات واراضً وخالفه )كل ما ٌخص الشركة من اصول( وكافة والنهائٌة امام الشهر العما

المعامالت الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة علً ان تصدر باسمها ولصالحها وتحمٌما الؼراضها وله الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر 

 1411برلم       23103131فً كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

علً حسن المهدي  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  البنكٌة ، والحك فً ابرام عمود المرض والرهن وبٌع االصول  -  621

 الثابته والمنموله بكافة انواعها والسحب بضمان البضائع من البنون وكذلن التولٌع علً عمود الشراء والبٌع االبتدائٌة والنهائٌة امام

ومنمول وعمارات واراضً وخالفه )كل ما ٌخص الشركة من اصول( وكافة المعامالت الالزمه الشهر العماري لكل ما هو ثابت 

لتحمٌك ؼرض الشركة علً ان تصدر باسمها ولصالحها وتحمٌما الؼراضها وله الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض 

 1411برلم       23103131ما ذكر. ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  البنكٌة ، والحك فً ابرام عمود المرض والرهن وبٌع   حسن علً حسن المهدي -  620

االصول الثابته والمنموله بكافة انواعها والسحب بضمان البضائع من البنون وكذلن التولٌع علً عمود الشراء والبٌع االبتدائٌة 

واراضً وخالفه )كل ما ٌخص الشركة من اصول( وكافة والنهائٌة امام الشهر العماري لكل ما هو ثابت ومنمول وعمارات 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

المعامالت الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة علً ان تصدر باسمها ولصالحها وتحمٌما الؼراضها وله الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر 

 1411برلم       23103131فً كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

داخل لرٌة سى جل بمارٌناء العلمٌن  14دٌر فرع  فرع بالعنوان التالى :المحل رلم صالح دمحم على عطا  شركة مساهمة  م -  633

 6140برلم       23103131محافظة مطروح ، تارٌخ :  -

تجدٌد مدة مجلس االدارة و اعادة تشكٌل مجلس -مها دمحم عبد العظٌم عزب البدوي  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  631

 2113برلم       23103131االدارة ، تارٌخ : 

تجدٌد مدة مجلس االدارة و اعادة تشكٌل مجلس -وجٌه دمحم عبد العظٌم عزب البدوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  632

 2113برلم       23103131االدارة ، تارٌخ : 

مجلس االدارة و اعادة تشكٌل مجلس  تجدٌد مدة-فاٌز دمحم عبد العظٌم عزب البدوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  633

 2113برلم       23103131االدارة ، تارٌخ : 

احمد جمال سالم سالم السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تحدٌد اآلختصاصات و الصالحٌات للساده أعضاء مجلس  -  634

 اآلداره

 لرئٌس مجلس اآلداره )أحمد جمال سالم سالم السٌد( منفردا  -1

 نائب رئٌس مجلس اآلداره )مروه رمضان محمود خلؾ ( منفردال -2

 للعضو المنتدب )عبدالهادى عبدالبصٌر بخٌت حسٌن( منفردا-3

ولهم الحك فى فتح الحسابات بإسم الشركة أمام البنون والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات واإلفراج عن رأسمال الشركة من 

ح االعتمادات المستندٌة والحك فى إجراء كافة العمود والمعامالت الداخله ضمن ، تارٌخ : البنن وإصدار خطابات  الضمان وفت

 13202برلم       23103131

احمد جمال سالم سالم السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء  -  635

ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات األذنٌه ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم 

التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ولهم حك التولٌع على عمود 

حك شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت  االشتران فى تؤسٌس الشركات وتعدٌل النظام األساسى للشركة ولهم

 13202برلم       23103131والعمارات واألراضى والسٌارات والتولٌع على تلن العمود أمام ، تارٌخ : 

اره احمد جمال سالم سالم السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وحك التولٌع وأد -  636

أعمال التخلٌص الجمركى بؤسم الشركه و الداخله ضمن نشاط وأؼراض الشركه منفردا لنائب رئٌس مجلس اآلداره ) مروه رمضان 

محمود خلؾ ( ولهم حك إدارة الشركة وتمثٌلها أمام الؽٌر والتولٌع عن الشركة والتعامل باسمها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة 

التنفٌذٌه التابعة للدولة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص ومصلحة الجوازات والهجرة  والرسمٌة والوزارات واألجهزة

 13202برلم       23103131والجنسٌة ومصلحة الجمارن والسجل التجارى والشهر العمارى وهئٌة ، تارٌخ : 

ثمار والهٌئه العامة للرلابه على الصادرات احمد جمال سالم سالم السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اإلست -  631

والواردات وجمٌع السفارات والمنصلٌات داخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة والمإانى والمطارات وكافة األجهزة التابعة لألحٌاء 

مدٌرٌن أو وكالء  بكافة محافظات الجمهورٌه ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر ، ولمجلس اإلدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة

مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن( ٌلزم موافمة المسبمة من الجمعٌة العامة على بٌع االصول ( ، تارٌخ : 

 13202برلم       23103131

بى تى شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة   DEEPak Kumar  Khandelwalدٌبان كومار كهندٌلوال  -  631

 12210برلم       23103131اندوبهارات راٌون ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال لشركة بى تى   Mr. Shailendra K. Jainشاٌلٌندرا كومار جان -  630

 12210برلم       23103131اندوبهارات راٌون ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 خزام منصور مٌرزا -  643

Mr. Khozem Mansoor Mirza   : شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة بى تى اندوبهارات راٌون ، تارٌخ

 12210برلم       23103131

 هاري كرٌشنا أؼاروال -  641

Mr. Hari Krishna Agarwal   : شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة بى تى اندوبهارات راٌون ، تارٌخ

 12210  برلم     23103131

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة بى تى اندوبهارات راٌون ، تارٌخ :   Bharath kumarبهارات كومار  -  642

 12210برلم       23103131

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة بى تى   DEEPak Kumar  Khandelwalدٌبان كومار كهندٌلوال  -  643

 12210برلم       23103131اٌون ، تارٌخ : اندوبهارات ر

شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال لشركة بى تى   Mr. Shailendra K. Jainشاٌلٌندرا كومار جان -  644

 12210برلم       23103131اندوبهارات راٌون ، تارٌخ : 

 خزام منصور مٌرزا -  645

Mr. Khozem Mansoor Mirza   : شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة بى تى اندوبهارات راٌون ، تارٌخ

 12210برلم       23103131

 هاري كرٌشنا أؼاروال -  646

Mr. Hari Krishna Agarwal   : شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة بى تى اندوبهارات راٌون ، تارٌخ

 12210برلم       23103131

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة بى تى اندوبهارات راٌون ، تارٌخ :   Bharath kumarبهارات كومار  -  641

 12210برلم       23103131

 شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة بى تى  DEEPak Kumar  Khandelwalدٌبان كومار كهندٌلوال  -  641

 12210برلم       23103131اندوبهارات راٌون ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال لشركة بى تى   Mr. Shailendra K. Jainشاٌلٌندرا كومار جان -  640

 12210برلم       23103131اندوبهارات راٌون ، تارٌخ : 

 خزام منصور مٌرزا -  653

Mr. Khozem Mansoor Mirza   : شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة بى تى اندوبهارات راٌون ، تارٌخ

 12210برلم       23103131

 هاري كرٌشنا أؼاروال -  651

Mr. Hari Krishna Agarwal   : شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة بى تى اندوبهارات راٌون ، تارٌخ

 12210برلم       23103131

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة بى تى اندوبهارات راٌون ، تارٌخ :   Bharath kumarبهارات كومار  -  652

 12210برلم       23103131

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة بى تى   DEEPak Kumar  Khandelwalدٌبان كومار كهندٌلوال  -  653

 12210برلم       23103131، تارٌخ : اندوبهارات راٌون 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال لشركة بى تى   Mr. Shailendra K. Jainشاٌلٌندرا كومار جان -  654

 12210برلم       23103131اندوبهارات راٌون ، تارٌخ : 

 خزام منصور مٌرزا -  655

Mr. Khozem Mansoor Mirza  ة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة بى تى اندوبهارات راٌون ، تارٌخ : شركة مساهم

 12210برلم       23103131

 هاري كرٌشنا أؼاروال -  656

Mr. Hari Krishna Agarwal   : شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة بى تى اندوبهارات راٌون ، تارٌخ

 12210برلم       23103131

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة بى تى اندوبهارات راٌون ، تارٌخ :   Bharath kumarومار بهارات ك -  651

 12210برلم       23103131

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة بى تى   DEEPak Kumar  Khandelwalدٌبان كومار كهندٌلوال  -  651

 12210برلم       23103131االدارة ، تارٌخ : اعادة تشكٌل مجلس  -اندوبهارات راٌون

شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال لشركة بى تى   Mr. Shailendra K. Jainشاٌلٌندرا كومار جان -  650

 12210برلم       23103131اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -اندوبهارات راٌون

 خزام منصور مٌرزا -  663

Mr. Khozem Mansoor Mirza  اعادة تشكٌل  -شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة بى تى اندوبهارات راٌون

 12210برلم       23103131مجلس االدارة ، تارٌخ : 

 هاري كرٌشنا أؼاروال -  661

Mr. Hari Krishna Agarwal  اعادة تشكٌل مجلس  -رات راٌونشركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة بى تى اندوبها

 12210برلم       23103131االدارة ، تارٌخ : 

اعادة  -شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة بى تى اندوبهارات راٌون  Bharath kumarبهارات كومار  -  662

 12210برلم       23103131تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : 

 4300برلم       23103131ٌز منٌسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : امٌرة فٌصل عبدالعز -  663

 نادر دمحم مجدى سعٌد انور -  664

محمود خضر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ٌكون لكل من الدكتور / نادر دمحم مجدى سعٌد انور محمود  

كما ٌكون لكال من المهندس/ خلؾ دمحم فرؼلى دمحم بخٌت  ) نائب  -دب( )منفردا ( خضر ) رئٌس مجلس االدارة  والعضو المنت

كافه الصالحٌات وأوسع السلطات  -رئٌس مجلس االدارة ( واالستاذ/  تامر سعٌد احمد خطاب )عضو مجلس االدارة ( )مجتمعٌن ( 

ه وؼٌر الحكومٌه واالشخاص والشركات والبنون من فى ادارة الشركه والتعامل باسم الشركه مع كافه الجهات الرسمٌه والحكومٌ

 13361برلم       23103115فتح حسابات باسم الشركه واالٌداع والصرؾ والتولٌع على الشٌكات ، تارٌخ : 

 نادر دمحم مجدى سعٌد انور -  665

محمود خضر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وحك فتح االعتمادات بالبنون وفتح خطابات بضمان وذلن أمام  

جمٌع البنون والمصارؾ وذلن باسم الشركه وكافه ما ٌلزم لمباشرة نشاط الشركه واجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن 

عزل مستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافه المبالػ وتولٌع ؼرض الشركه وعلى االخص تعٌٌن وولؾ و

وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه واجراء كافه العمود والمشارطات وذلن فى حدود اؼراض الشركه كما ٌكون لهم حك شراء 

 13361برلم       23103115 اصول للشركه ولهم حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ، تارٌخ :



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 نادر دمحم مجدى سعٌد انور -  666

فٌما عدا حك االلتراض بطرٌك االعتمادات والؽٌر مفتوح  -محمود خضر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ذكر  

مجتمعٌن ، تارٌخ : بها اعتمادات والرهن بجمٌع البنون بشرط الحصول على موافمه كل من السادة اعضاء مجلس االدارة 

 13361برلم       23103115

مولع ممارسة النشاط    -ماهر دمحم عبدهللا كرم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  وٌكون مكان ومولع ممارسة النشاط فى : -  661

 الصناعى    االول والرابع والخامس  طبما لعمد التاسٌس 

برلم       23103115بحٌرة ، تارٌخ :  -مركز ابو حمص  -بسنتواى فصل رابع وعشرون محرم ناحٌة  5بالعنوان حوض الصباغ 

12146 

 12506برلم       23103115دمحم احمد فراج منصور  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  661

 12506برلم       23103115نسرٌن عبدالمجٌد دمحم فرج  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  660

 12506برلم       23103115محمود احمد فراج منصور  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  613

 12506برلم       23103115عمرو احمد فراج منصور  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  611

ى عاللتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن أو دمحم احمد فراج منصور  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركة ف -  612

منفردٌن فى هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ماأحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو 

 الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة .

و احمد فراج منصور  مجتمعٌن أو منفردٌن وللمدٌرون الثالثة  دمحم احمد فراج منصور ، محمود احمد فراج منصور ، عمر   

 التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة المتعلمة والداخلة 

      

 12506برلم       23103115ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص الكهرباء والمٌاه والؽاز ومكاتب التؤمٌنات ، تارٌخ : 

محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن أو نسرٌن عبدالمجٌد دمحم فرج  ذات مسئولٌة  -  613

منفردٌن فى هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ماأحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو 

 الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة .

منصور ، محمود احمد فراج منصور ، عمرو احمد فراج منصور  مجتمعٌن أو منفردٌن  وللمدٌرون الثالثة  دمحم احمد فراج   

 التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة المتعلمة والداخلة 

      

 12506برلم       23103115ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص الكهرباء والمٌاه والؽاز ومكاتب التؤمٌنات ، تارٌخ : 

مود احمد فراج منصور  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن أو مح -  614

منفردٌن فى هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ماأحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو 

 الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة .

وللمدٌرون الثالثة  دمحم احمد فراج منصور ، محمود احمد فراج منصور ، عمرو احمد فراج منصور  مجتمعٌن أو منفردٌن    

 التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة المتعلمة والداخلة 

      

 12506برلم       23103115ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص الكهرباء والمٌاه والؽاز ومكاتب التؤمٌنات ، تارٌخ : 

عمرو احمد فراج منصور  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن أو  -  615

منفردٌن فى هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ماأحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو 

 ه التنفٌذٌة للجمعٌة العامة .الئحت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وللمدٌرون الثالثة  دمحم احمد فراج منصور ، محمود احمد فراج منصور ، عمرو احمد فراج منصور  مجتمعٌن أو منفردٌن    

 التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة المتعلمة والداخلة 

      

 12506برلم       23103115ؽاز ومكاتب التؤمٌنات ، تارٌخ : ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص الكهرباء والمٌاه وال

دمحم احمد فراج منصور  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  االجتماعٌة والضرائب واالحٌاء والمرور والتراخٌص وفى تعٌٌن  -  616

ن عبد المجٌد دمحم فرج منفردة أو وولؾ مستخدمى الشركة والتولٌع أمامهم واالٌداع بالبنون وصرؾ الشٌكات وللمدٌرة السٌدة / نسرٌ

مجتمعة مع أحد المدٌرٌن السالؾ اسمائهم حك التعامل مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع وتولٌع الشٌكات 

المملوكة  وفتح وؼلك الحسابات والرهن والمرض والتسهٌالت البنكٌة وتولٌع العمود واالتفالات وبٌع االصول والسٌارات والعمارات

 12506برلم       23103115للشركة والمنموالت والٌكون التصرؾ ملزما ، تارٌخ : 

نسرٌن عبدالمجٌد دمحم فرج  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  االجتماعٌة والضرائب واالحٌاء والمرور والتراخٌص وفى تعٌٌن  -  611

ؾ الشٌكات وللمدٌرة السٌدة / نسرٌن عبد المجٌد دمحم فرج منفردة أو وولؾ مستخدمى الشركة والتولٌع أمامهم واالٌداع بالبنون وصر

مجتمعة مع أحد المدٌرٌن السالؾ اسمائهم حك التعامل مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع وتولٌع الشٌكات 

وبٌع االصول والسٌارات والعمارات المملوكة  وفتح وؼلك الحسابات والرهن والمرض والتسهٌالت البنكٌة وتولٌع العمود واالتفالات

 12506برلم       23103115للشركة والمنموالت والٌكون التصرؾ ملزما ، تارٌخ : 

محمود احمد فراج منصور  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  االجتماعٌة والضرائب واالحٌاء والمرور والتراخٌص وفى تعٌٌن  -  611

ع أمامهم واالٌداع بالبنون وصرؾ الشٌكات وللمدٌرة السٌدة / نسرٌن عبد المجٌد دمحم فرج منفردة أو وولؾ مستخدمى الشركة والتولٌ

مجتمعة مع أحد المدٌرٌن السالؾ اسمائهم حك التعامل مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع وتولٌع الشٌكات 

نكٌة وتولٌع العمود واالتفالات وبٌع االصول والسٌارات والعمارات المملوكة وفتح وؼلك الحسابات والرهن والمرض والتسهٌالت الب

 12506برلم       23103115للشركة والمنموالت والٌكون التصرؾ ملزما ، تارٌخ : 

 عمرو احمد فراج منصور  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  االجتماعٌة والضرائب واالحٌاء والمرور والتراخٌص وفى تعٌٌن -  610
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الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمضاء وكذلن التعالد عنها لكل من رئٌس مجلس االداره وعضو مجلس االداره المنتدب /دمحم 

وفك ابراهٌم ال باش  منفردٌن ولكل منهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر والتولٌع امام كافه البنون بما فٌها حك م

االلتراض والتولٌع على الشٌكات بصفه عامه وعلى جمٌع المعامالت البنكٌه التى تخص الشركه وبٌع وشراء كافه االصول الثابته 

برلم       23103111ت والسٌارات. ) ٌلزم موافمه الجمعٌة العامة مسبما على بٌع االصول ( ، تارٌخ : والمنموله واالالت والمعدا

1113 

حٌدر موفك ابراهٌم راضً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وحك اداره الشركه وتمثٌلها والتولٌع عنها لدى كافه  -  134

عالد عنها لكل من رئٌس مجلس االداره وعضو مجلس االداره المنتدب /دمحم الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمضاء وكذلن الت

موفك ابراهٌم ال باش  منفردٌن ولكل منهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر والتولٌع امام كافه البنون بما فٌها حك 

تخص الشركه وبٌع وشراء كافه االصول الثابته  االلتراض والتولٌع على الشٌكات بصفه عامه وعلى جمٌع المعامالت البنكٌه التى

برلم       23103111والمنموله واالالت والمعدات والسٌارات. ) ٌلزم موافمه الجمعٌة العامة مسبما على بٌع االصول ( ، تارٌخ : 

1113 

لتولٌع عنها لدى كافه حٌدر موفك ابراهٌم راضً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وحك اداره الشركه وتمثٌلها وا -  135

الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمضاء وكذلن التعالد عنها لكل من رئٌس مجلس االداره وعضو مجلس االداره المنتدب /دمحم 

موفك ابراهٌم ال باش  منفردٌن ولكل منهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر والتولٌع امام كافه البنون بما فٌها حك 

تراض والتولٌع على الشٌكات بصفه عامه وعلى جمٌع المعامالت البنكٌه التى تخص الشركه وبٌع وشراء كافه االصول الثابته االل

برلم       23103111والمنموله واالالت والمعدات والسٌارات. ) ٌلزم موافمه الجمعٌة العامة مسبما على بٌع االصول ( ، تارٌخ : 

1113 

هٌم  ال باش  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وحك اداره الشركه وتمثٌلها والتولٌع عنها لدى كافه لٌنا موفك ابرا -  136

الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمضاء وكذلن التعالد عنها لكل من رئٌس مجلس االداره وعضو مجلس االداره المنتدب /دمحم 

ل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر والتولٌع امام كافه البنون بما فٌها حك موفك ابراهٌم ال باش  منفردٌن ولكل منهم الحك فى توكٌ

االلتراض والتولٌع على الشٌكات بصفه عامه وعلى جمٌع المعامالت البنكٌه التى تخص الشركه وبٌع وشراء كافه االصول الثابته 

برلم       23103111ى بٌع االصول ( ، تارٌخ : والمنموله واالالت والمعدات والسٌارات. ) ٌلزم موافمه الجمعٌة العامة مسبما عل

1113 

لٌنا موفك ابراهٌم  ال باش  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وحك اداره الشركه وتمثٌلها والتولٌع عنها لدى كافه  -  131

داره المنتدب /دمحم الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمضاء وكذلن التعالد عنها لكل من رئٌس مجلس االداره وعضو مجلس اال

موفك ابراهٌم ال باش  منفردٌن ولكل منهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر والتولٌع امام كافه البنون بما فٌها حك 

االلتراض والتولٌع على الشٌكات بصفه عامه وعلى جمٌع المعامالت البنكٌه التى تخص الشركه وبٌع وشراء كافه االصول الثابته 

برلم       23103111موله واالالت والمعدات والسٌارات. ) ٌلزم موافمه الجمعٌة العامة مسبما على بٌع االصول ( ، تارٌخ : والمن

1113 

لوما راضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وحك اداره الشركه وتمثٌلها والتولٌع عنها لدى كافه الجهات الحكومٌه  -  131

ذلن التعالد عنها لكل من رئٌس مجلس االداره وعضو مجلس االداره المنتدب /دمحم موفك ابراهٌم ال وؼٌر الحكومٌه والمضاء وك

باش  منفردٌن ولكل منهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر والتولٌع امام كافه البنون بما فٌها حك االلتراض والتولٌع 

ٌه التى تخص الشركه وبٌع وشراء كافه االصول الثابته والمنموله واالالت على الشٌكات بصفه عامه وعلى جمٌع المعامالت البنك

 1113برلم       23103111والمعدات والسٌارات. ) ٌلزم موافمه الجمعٌة العامة مسبما على بٌع االصول ( ، تارٌخ : 

عنها لدى كافه الجهات الحكومٌه  لوما راضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وحك اداره الشركه وتمثٌلها والتولٌع -  130

وؼٌر الحكومٌه والمضاء وكذلن التعالد عنها لكل من رئٌس مجلس االداره وعضو مجلس االداره المنتدب /دمحم موفك ابراهٌم ال 

التولٌع باش  منفردٌن ولكل منهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر والتولٌع امام كافه البنون بما فٌها حك االلتراض و

على الشٌكات بصفه عامه وعلى جمٌع المعامالت البنكٌه التى تخص الشركه وبٌع وشراء كافه االصول الثابته والمنموله واالالت 

 1113برلم       23103111والمعدات والسٌارات. ) ٌلزم موافمه الجمعٌة العامة مسبما على بٌع االصول ( ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مة  عضو مجلس ادارة  وحك اداره الشركه وتمثٌلها والتولٌع عنها لدى كافه الجهات الحكومٌه عادل صادق  شركة مساه -  143

وؼٌر الحكومٌه والمضاء وكذلن التعالد عنها لكل من رئٌس مجلس االداره وعضو مجلس االداره المنتدب /دمحم موفك ابراهٌم ال 

ا ذكر والتولٌع امام كافه البنون بما فٌها حك االلتراض والتولٌع باش  منفردٌن ولكل منهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض م

على الشٌكات بصفه عامه وعلى جمٌع المعامالت البنكٌه التى تخص الشركه وبٌع وشراء كافه االصول الثابته والمنموله واالالت 

 1113برلم       23103111:  والمعدات والسٌارات. ) ٌلزم موافمه الجمعٌة العامة مسبما على بٌع االصول ( ، تارٌخ

عادل صادق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وحك اداره الشركه وتمثٌلها والتولٌع عنها لدى كافه الجهات الحكومٌه  -  141

وؼٌر الحكومٌه والمضاء وكذلن التعالد عنها لكل من رئٌس مجلس االداره وعضو مجلس االداره المنتدب /دمحم موفك ابراهٌم ال 

منفردٌن ولكل منهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر والتولٌع امام كافه البنون بما فٌها حك االلتراض والتولٌع   باش

على الشٌكات بصفه عامه وعلى جمٌع المعامالت البنكٌه التى تخص الشركه وبٌع وشراء كافه االصول الثابته والمنموله واالالت 

 1113برلم       23103111م موافمه الجمعٌة العامة مسبما على بٌع االصول ( ، تارٌخ : والمعدات والسٌارات. ) ٌلز

زٌان بكر سامً خضر خوشناو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وحك اداره الشركه وتمثٌلها والتولٌع عنها لدى كافه  -  142

رئٌس مجلس االداره وعضو مجلس االداره المنتدب /دمحم الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمضاء وكذلن التعالد عنها لكل من 

موفك ابراهٌم ال باش  منفردٌن ولكل منهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر والتولٌع امام كافه البنون بما فٌها حك 

وشراء كافه االصول الثابته االلتراض والتولٌع على الشٌكات بصفه عامه وعلى جمٌع المعامالت البنكٌه التى تخص الشركه وبٌع 

برلم       23103111والمنموله واالالت والمعدات والسٌارات. ) ٌلزم موافمه الجمعٌة العامة مسبما على بٌع االصول ( ، تارٌخ : 

1113 

كافه زٌان بكر سامً خضر خوشناو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وحك اداره الشركه وتمثٌلها والتولٌع عنها لدى  -  143

الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمضاء وكذلن التعالد عنها لكل من رئٌس مجلس االداره وعضو مجلس االداره المنتدب /دمحم 

موفك ابراهٌم ال باش  منفردٌن ولكل منهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر والتولٌع امام كافه البنون بما فٌها حك 

ى الشٌكات بصفه عامه وعلى جمٌع المعامالت البنكٌه التى تخص الشركه وبٌع وشراء كافه االصول الثابته االلتراض والتولٌع عل

برلم       23103111والمنموله واالالت والمعدات والسٌارات. ) ٌلزم موافمه الجمعٌة العامة مسبما على بٌع االصول ( ، تارٌخ : 

1113 

مساهمة  عضو مجلس ادارة  وحك اداره الشركه وتمثٌلها والتولٌع عنها لدى كافه  دمحم موفك ابراهٌم ال باش  شركة -  144

الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمضاء وكذلن التعالد عنها لكل من رئٌس مجلس االداره وعضو مجلس االداره المنتدب /دمحم 

بعض ما ذكر والتولٌع امام كافه البنون بما فٌها حك موفك ابراهٌم ال باش  منفردٌن ولكل منهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او 

االلتراض والتولٌع على الشٌكات بصفه عامه وعلى جمٌع المعامالت البنكٌه التى تخص الشركه وبٌع وشراء كافه االصول الثابته 

برلم       23103111تارٌخ : والمنموله واالالت والمعدات والسٌارات. ) ٌلزم موافمه الجمعٌة العامة مسبما على بٌع االصول ( ، 

1113 

دمحم موفك ابراهٌم ال باش  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وحك اداره الشركه وتمثٌلها والتولٌع عنها لدى كافه  -  145

 الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمضاء وكذلن التعالد عنها لكل من رئٌس مجلس االداره وعضو مجلس االداره المنتدب /دمحم

موفك ابراهٌم ال باش  منفردٌن ولكل منهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر والتولٌع امام كافه البنون بما فٌها حك 

االلتراض والتولٌع على الشٌكات بصفه عامه وعلى جمٌع المعامالت البنكٌه التى تخص الشركه وبٌع وشراء كافه االصول الثابته 

برلم       23103111دات والسٌارات. ) ٌلزم موافمه الجمعٌة العامة مسبما على بٌع االصول ( ، تارٌخ : والمنموله واالالت والمع

1113 

 2233برلم       23103111هانى دمحم حسن احمد  شركة مساهمة  مدٌر  استماله ، تارٌخ :  -  146

 2233برلم       23103111: دمحم  عبد الوهاب  السٌد  شركة مساهمة  مدٌر  استماله ، تارٌخ  -  141

هانى دمحم حسن احمد  شركة مساهمة  مدٌر  مسئإال للشركة وتكون اختصاصاته ادارة وتشؽٌل مخازن الشركة وكافة  -  141

 2233برلم       23103111االعمال االدارٌة أمام كافة الجهات الخارجٌة والجهات الحكومٌة . ، تارٌخ : 

لسٌد  شركة مساهمة  مدٌر  مسئإال للشركة وتكون اختصاصاته ادارة وتشؽٌل مخازن الشركة وكافة دمحم  عبد الوهاب  ا -  140

 2233برلم       23103111االعمال االدارٌة أمام كافة الجهات الخارجٌة والجهات الحكومٌة . ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تفوٌضه على ان ٌكون له الحك فى شراء رمضان عبد العال عبد الحلٌم زٌد  شركة مساهمة  مدٌر  تنفٌدي للشركة و -  153

العمارات واالصول باسم الشركة ولصالحة وله الحك فى توكٌل السادة المحامٌن والمهندسٌن فى كل او بعض ماذكر . ، تارٌخ : 

 11301برلم       23103111

نادٌة مبرون  -س مجلس االدارة نادٌة مبرون دمحم سٌد أحمد الحوفً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الترخٌص لرئٌ -  151

بالتعامل مع الؽٌر وتمثٌل الشركة امام الجهات الرسمٌة وتنفٌذ لرارات مجلس االدارة والجمعٌة العامة   -دمحم سٌد احمد الحوفى 

صلحة الشهلر وابالؼها للجهات المسئولة وكذلن لها  حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة والشركاء على تعدٌل عمد الشركة امام م

العمارى والهٌئة العامة لالستثمار وهٌئة سوق المال والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات  وكذلن لها فى  التولٌع على 

 2043برلم       23103111عمود البٌع والرهن للعمارات والمنموالت وااللتراض ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ومستندات التسهٌالت االئتمانٌة والرهن والمرض   نادٌة مبرون دمحم سٌد أحمد الحوفً  -  152

واى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة باسم الشركة امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك والجهات 

ادتها فى تفوٌض ؼٌرها من اعضاء مجلس االدارة فى كل او الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ولطاع االعمال العام والخاص مع احمٌه سٌ

بعض ماذكر فٌما عدا تمثٌل الشركة اماما المضاء فٌكون لرئٌس مجلس االدارة منفردا )على ان ٌسبك بٌع االصول وموافمة الجمعٌة 

 2043برلم       23103111العامة المسبمة ( ، تارٌخ : 

كة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات هشام السٌد موسى عبد العال  شر -  153

الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / رأفت عبدهللا حامد عبدالعال , والسٌد / دسولً عبدالمجٌد عمر سالم ولهم مجتمعٌن أو 

مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام  منفردٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها

ولطاع األعمال العام والخاص وتعامل البنون والمصارؾ والهٌئات كالسحب واإلٌداع والتولٌع علً عمود التسهٌالت اإلنتمائٌة 

 1135برلم       23103111 ولهما توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌن فً حالة وجودهم . ، تارٌخ :

دسولً عبدالمجٌد عمر سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  154

هذا  للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / رأفت عبدهللا حامد عبدالعال , والسٌد / دسولً عبدالمجٌد عمر سالم ولهم مجتمعٌن أو منفردٌن فً

الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال 

العام والخاص وتعامل البنون والمصارؾ والهٌئات كالسحب واإلٌداع والتولٌع علً عمود التسهٌالت اإلنتمائٌة ولهما توكٌل الؽٌر 

 1135برلم       23103111ر فٌما عدا الشركاء الموصٌن فً حالة وجودهم . ، تارٌخ : فً كل أو بعض ما ذك

رأفت عبد هللا حامد عبد العال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  155

سٌد / دسولً عبدالمجٌد عمر سالم ولهم مجتمعٌن أو منفردٌن فً هذا للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / رأفت عبدهللا حامد عبدالعال , وال

الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال 

التسهٌالت اإلنتمائٌة ولهما توكٌل الؽٌر العام والخاص وتعامل البنون والمصارؾ والهٌئات كالسحب واإلٌداع والتولٌع علً عمود 

 1135برلم       23103111فً كل أو بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌن فً حالة وجودهم . ، تارٌخ : 

برلم       23103111شرٌؾ فتحى عبد العاطى عبد الؽفار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  156

4145 

 4145برلم       23103111رت دانٌٌل نٌسر  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  استماله ، تارٌخ : روب -  151

 4145برلم       23103111طارق سامح دمحم توفٌك  شركة مساهمة  عضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  151

 4145برلم       23103111صالح سامح دمحم توفٌك  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  150

 4145برلم       23103111طونى سلٌمان فرٌجى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  163

 4145برلم       23103111تماله ، تارٌخ : رمزى فلٌب نصر هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اس -  161

برلم       23103111شرٌؾ فتحى عبد العاطى عبد الؽفار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  162

4145 

 4145برلم       23103111روبرت دانٌٌل نٌسر  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  استماله ، تارٌخ :  -  163



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 4145برلم       23103111طارق سامح دمحم توفٌك  شركة مساهمة  عضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  164

 4145برلم       23103111صالح سامح دمحم توفٌك  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  165

 4145برلم       23103111له ، تارٌخ : طونى سلٌمان فرٌجى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استما -  166

 4145برلم       23103111رمزى فلٌب نصر هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  161

شرٌؾ فتحى عبد العاطى عبد الؽفار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة مٌدسوفتس ، تارٌخ :  -  161

 4145برلم       23103111

    23103111روبرت دانٌٌل نٌسر  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  ممثال عن شركة مٌدسوفتس ، تارٌخ :  -  160

 4145برلم   

برلم       23103111طارق سامح دمحم توفٌك  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثال عن شركة مٌدسوفتس ، تارٌخ :  -  113

4145 

برلم       23103111توفٌك  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة مٌدسوفتس ، تارٌخ :  صالح سامح دمحم -  111

4145 

برلم       23103111طونى سلٌمان فرٌجى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شركة مٌدسوفتس ، تارٌخ :  -  112

4145 

برلم       23103111ادارة  ممثال عن شركة مٌدسوفتس ، تارٌخ : رمزى فلٌب نصر هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  113

4145 

 4145برلم       23103111شرٌؾ فتحى عبد العاطى عبد الؽفار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  114

 4145لم   بر    23103111روبرت دانٌٌل نٌسر  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة   ، تارٌخ :  -  115

 4145برلم       23103111طارق سامح دمحم توفٌك  شركة مساهمة  عضو منتدب   ، تارٌخ :  -  116

 4145برلم       23103111صالح سامح دمحم توفٌك  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  111

 4145برلم       23103111: طونى سلٌمان فرٌجى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ  -  111

 4145برلم       23103111رمزى فلٌب نصر هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  110

شرٌؾ فتحى عبد العاطى عبد الؽفار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة الوادى المابضة  ) اعادة تشكٌل  -  113

 4145برلم       23103111ات لادمة ( ، تارٌخ : مجلس االدارة لمدة ثالث سنو

روبرت دانٌٌل نٌسر  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  ممثال عن شركة الوادى المابضة  ) اعادة تشكٌل  -  111

 4145برلم       23103111مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات لادمة ( ، تارٌخ : 

مساهمة  عضو منتدب  ممثال عن شركة الوادى المابضة  ) اعادة تشكٌل مجلس االدارة لمدة  طارق سامح دمحم توفٌك  شركة -  112

 4145برلم       23103111ثالث سنوات لادمة ( ، تارٌخ : 

صالح سامح دمحم توفٌك  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة الوادى المابضة  ) اعادة تشكٌل مجلس  -  113

 4145برلم       23103111الث سنوات لادمة ( ، تارٌخ : االدارة لمدة ث

طونى سلٌمان فرٌجى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شركة الوادى المابضة  ) اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  114

 4145برلم       23103111لمدة ثالث سنوات لادمة ( ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة الوادى المابضة  ) اعادة تشكٌل مجلس االدارة رمزى فلٌب نصر هللا  شركة م -  115

 4145برلم       23103111لمدة ثالث سنوات لادمة ( ، تارٌخ : 

عبد السالم رجب ابراهٌم بشر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌر السٌد / عبد السالم رجب ابراهٌم بشر الشركة فً  -  116

عاللتها مع الؽٌر وله منفردا فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد 

الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة ، وله منفردا حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ  الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة

 0305برلم       23103111من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك ، تارٌخ : 

عبد السالم رجب ابراهٌم بشر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك  -  111

االفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن له منفردا الحك 

لرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت فً التولٌع على عمود الشراء وااللتراض وا

باسم الشركة ولصالحها والحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله منفردا حك لبض ودفع 

 0305برلم       23103111، تارٌخ :  المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام

عبد السالم رجب ابراهٌم بشر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت  -  111

 0305برلم       23103111الشركة بالنمد او باالجل وله منفردا حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم حمزة مرسى دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ٌكون له كافة السلطات فى ادارة الشركة وله حك  -  110

التولٌع منفردا عن الشركة امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والبنون بكافة انواعها وله فى سبٌل ذلن الحك فى فتح الحسابات 

ٌة والتولٌع على الشٌكات والكمبٌاالت وتظهٌرها وااللتراض باسم الشركة دون حد الصى وتولٌع عمود واالعتمادات المستند

المروض والرهن بكافة انواعها وبٌع اصول الشركة بما فٌها من ثابت او منمول للنفس او للؽٌر وتمدٌم الضمانات الالزمة لذلن من 

 1163برلم       23103110ولٌع عمودها ، تارٌخ : رهون عمارٌة وتجارٌة  وكذلن الشطب لتلن الرهون وت

دمحم حمزة مرسى دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  نٌابة عن الشركة وكذلن الحك فى بٌع االوراق  -  103

ت الشركة والتولٌع نٌابة المالٌة فى بورصة االوراق المالٌة وكذلن تمثٌل الشركة امام المضاء و الؽٌر وله الحك فى بٌع وشراء سٌارا

عن الشركة امام المرور بوجة عام وله الحك الكامل فى اجراء االتصرفات لصالح الشركةوالتعامل مع ادارات االحٌاء وتراخٌص 

وله الحك فى التولٌع عن الشركة  -البناء والتشؽٌل واالسكان وشركات الخدمات من مٌاه وصرؾ صحى وكهرباء وؼاز وتؤمٌنات

 1163برلم       23103110ر ولدى كافة الجهات االدارٌة والحكومٌة والخاصة والتولٌع ، تارٌخ : امام الؽٌ

دمحم حمزة مرسى دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  على عمود تاسٌس الشركات بكافة انواعها  -  101

كذلن التولٌع امام الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة والتعدٌالت الالزمة وعمود التعدٌل وعلى جمٌع الطلبات والنماذج و

ومصلحة الشهر العمارى والتوثٌك ومصلحة السجل التجارى والؽرفة التجارٌة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة ومصلحة الضرائب 

وكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر العامة ومصلحة الضإائب على المبٌعات وهٌئة الرلابة على الصادرات والواردات وله الحك فى ت

 1163برلم       23103110)على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمة الجمعٌة العامة لالختصاص ( ، تارٌخ : 

 13123برلم       23103110عفاؾ فتح هللا دمحم سٌؾ النصر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  102

 13123برلم       23103110سٌؾ النصر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  عفاؾ فتح هللا دمحم -  103

 13123برلم       23103110حسام احمد عبد الجلٌل الماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  104

 13123برلم       23103110ة  استماله ، تارٌخ : حسام احمد عبد الجلٌل الماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادار -  105

    23103110امل ٌحًٌ ٌوسؾ الؽرباوي  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  استماله ، تارٌخ :  -  106

 13123برلم   

    23103110:  امل ٌحًٌ ٌوسؾ الؽرباوي  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  استماله ، تارٌخ -  101

 13123برلم   

 13123برلم       23103110ٌحًٌ ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  101



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 13123برلم       23103110ٌحًٌ ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  100

 13123برلم       23103110ار  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : سمٌر بسٌونى احمد النج -  033

 13123برلم       23103110سمٌر بسٌونى احمد النجار  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  031

 13123برلم       23103110استماله ، تارٌخ :   عفاؾ فتح هللا دمحم سٌؾ النصر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة -  032

 13123برلم       23103110عفاؾ فتح هللا دمحم سٌؾ النصر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  033

 13123 برلم      23103110حسام احمد عبد الجلٌل الماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  034

 13123برلم       23103110حسام احمد عبد الجلٌل الماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  035

    23103110امل ٌحًٌ ٌوسؾ الؽرباوي  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  استماله ، تارٌخ :  -  036

 13123برلم   

    23103110الؽرباوي  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  استماله ، تارٌخ : امل ٌحًٌ ٌوسؾ  -  031

 13123برلم   

 13123برلم       23103110ٌحًٌ ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  031

 13123برلم       23103110ستماله ، تارٌخ : ٌحًٌ ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ا -  030

 13123برلم       23103110سمٌر بسٌونى احمد النجار  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  013

 13123برلم       23103110سمٌر بسٌونى احمد النجار  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  011

 عفاؾ فتح هللا دمحم سٌؾ النصر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل وصالحٌات السادة اعضاء مجلس االدارة  -  012

 -علً أن ٌكون حك التولٌع علً معامالت الشركة وتعهداتها للساده اعضاء مجلس األدارة كاالتً :

 س اإلدارة  منفردا فًرئٌس مجل  -السٌد / حسام احمد عبد الجلٌل الماضً  

اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلً األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركه وتحدٌد 

مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باألجل وله الحك 

 13123برلم       23103110اج عن رأس ، تارٌخ : فى االفر

 عفاؾ فتح هللا دمحم سٌؾ النصر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل وصالحٌات السادة اعضاء مجلس االدارة  -  013

 -علً أن ٌكون حك التولٌع علً معامالت الشركة وتعهداتها للساده اعضاء مجلس األدارة كاالتً :

 رئٌس مجلس اإلدارة  منفردا فً  -السٌد / حسام احمد عبد الجلٌل الماضً  

اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلً األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركه وتحدٌد 

عامالت الشركه بالنمد او باألجل وله الحك مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بم

 13123برلم       23103110فى االفراج عن رأس ، تارٌخ : 

حسام احمد عبد الجلٌل الماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل وصالحٌات السادة اعضاء مجلس  -  014

 االدارة 

 -ها للساده اعضاء مجلس األدارة كاالتً :علً أن ٌكون حك التولٌع علً معامالت الشركة وتعهدات

 رئٌس مجلس اإلدارة  منفردا فً  -السٌد / حسام احمد عبد الجلٌل الماضً  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلً األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركه وتحدٌد 

لعمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باألجل وله الحك مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وابرام جمٌع ا

 13123برلم       23103110فى االفراج عن رأس ، تارٌخ : 

حسام احمد عبد الجلٌل الماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل وصالحٌات السادة اعضاء مجلس  -  015

 االدارة 

 -ن حك التولٌع علً معامالت الشركة وتعهداتها للساده اعضاء مجلس األدارة كاالتً :علً أن ٌكو

 رئٌس مجلس اإلدارة  منفردا فً  -السٌد / حسام احمد عبد الجلٌل الماضً  

اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلً األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركه وتحدٌد 

رتباتهم واجورهم ومكافاتهم وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باألجل وله الحك م

 13123برلم       23103110فى االفراج عن رأس ، تارٌخ : 

ٌل وصالحٌات السادة امل ٌحًٌ ٌوسؾ الؽرباوي  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  اعادة تشك -  016

 اعضاء مجلس االدارة 

 -علً أن ٌكون حك التولٌع علً معامالت الشركة وتعهداتها للساده اعضاء مجلس األدارة كاالتً :

 رئٌس مجلس اإلدارة  منفردا فً  -السٌد / حسام احمد عبد الجلٌل الماضً  

خص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركه وتحدٌد اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلً األ

مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باألجل وله الحك 

 13123برلم       23103110فى االفراج عن رأس ، تارٌخ : 

مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  اعادة تشكٌل وصالحٌات السادة امل ٌحًٌ ٌوسؾ الؽرباوي  شركة  -  011

 اعضاء مجلس االدارة 

 -علً أن ٌكون حك التولٌع علً معامالت الشركة وتعهداتها للساده اعضاء مجلس األدارة كاالتً :

 رئٌس مجلس اإلدارة  منفردا فً  -السٌد / حسام احمد عبد الجلٌل الماضً  

العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلً األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركه وتحدٌد اجراء كافه 

مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باألجل وله الحك 

 13123برلم       23103110فى االفراج عن رأس ، تارٌخ : 

 ٌحًٌ ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل وصالحٌات السادة اعضاء مجلس االدارة  -  011

 -علً أن ٌكون حك التولٌع علً معامالت الشركة وتعهداتها للساده اعضاء مجلس األدارة كاالتً :

 اإلدارة  منفردا فًرئٌس مجلس   -السٌد / حسام احمد عبد الجلٌل الماضً  

اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلً األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركه وتحدٌد 

مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باألجل وله الحك 

 13123برلم       23103110عن رأس ، تارٌخ :  فى االفراج

 ٌحًٌ ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل وصالحٌات السادة اعضاء مجلس االدارة  -  010

 -علً أن ٌكون حك التولٌع علً معامالت الشركة وتعهداتها للساده اعضاء مجلس األدارة كاالتً :

 رئٌس مجلس اإلدارة  منفردا فً  -بد الجلٌل الماضً السٌد / حسام احمد ع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلً األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركه وتحدٌد 

او باألجل وله الحك  مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد

 13123برلم       23103110فى االفراج عن رأس ، تارٌخ : 

سمٌر بسٌونى احمد النجار  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل وصالحٌات السادة اعضاء مجلس  -  023

 االدارة 

 -علً أن ٌكون حك التولٌع علً معامالت الشركة وتعهداتها للساده اعضاء مجلس األدارة كاالتً :

 رئٌس مجلس اإلدارة  منفردا فً  -السٌد / حسام احمد عبد الجلٌل الماضً  

ه وتحدٌد اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلً األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشرك

مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باألجل وله الحك 

 13123برلم       23103110فى االفراج عن رأس ، تارٌخ : 

كٌل وصالحٌات السادة اعضاء مجلس سمٌر بسٌونى احمد النجار  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تش -  021

 االدارة 

 -علً أن ٌكون حك التولٌع علً معامالت الشركة وتعهداتها للساده اعضاء مجلس األدارة كاالتً :

 رئٌس مجلس اإلدارة  منفردا فً  -السٌد / حسام احمد عبد الجلٌل الماضً  

خص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركه وتحدٌد اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلً األ

مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باألجل وله الحك 

 13123برلم       23103110فى االفراج عن رأس ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مال الشركة وفتـــــح  الحسابات بالبنون على أختالؾ   عفاؾ فتح هللا دمحم سٌؾ النصر -  022

أنواعها والسحب واالٌداع و فتح االعتمادات المستندٌة وتعدٌلها والؽائها واصدار خطابات الضمان وحك التولٌع على عمود 

ر وحك التولٌع علً الشٌكات وصرفها ولبض ودفع كافه التسهٌالت االئتمانٌة والمروض و حك االلتراض والرهن وحك كفالة الؽٌ

 المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات األذنٌه التجارٌه

وله الحك فً بٌع وشراء جمٌع البضائع والمهمات والمواد والمنموالت و له الحك فً شراء وبٌع أى أصل من أصول الشركة ثابته  

 13123برلم       23103110، تارٌخ : 

عفاؾ فتح هللا دمحم سٌؾ النصر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مال الشركة وفتـــــح  الحسابات بالبنون على أختالؾ  -  023

أنواعها والسحب واالٌداع و فتح االعتمادات المستندٌة وتعدٌلها والؽائها واصدار خطابات الضمان وحك التولٌع على عمود 

لمروض و حك االلتراض والرهن وحك كفالة الؽٌر وحك التولٌع علً الشٌكات وصرفها ولبض ودفع كافه التسهٌالت االئتمانٌة وا

 المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات األذنٌه التجارٌه

لشركة ثابته وله الحك فً بٌع وشراء جمٌع البضائع والمهمات والمواد والمنموالت و له الحك فً شراء وبٌع أى أصل من أصول ا 

 13123برلم       23103110، تارٌخ : 

حسام احمد عبد الجلٌل الماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مال الشركة وفتـــــح  الحسابات بالبنون على أختالؾ  -  024

التولٌع على عمود  أنواعها والسحب واالٌداع و فتح االعتمادات المستندٌة وتعدٌلها والؽائها واصدار خطابات الضمان وحك

التسهٌالت االئتمانٌة والمروض و حك االلتراض والرهن وحك كفالة الؽٌر وحك التولٌع علً الشٌكات وصرفها ولبض ودفع كافه 

 المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات األذنٌه التجارٌه

ت و له الحك فً شراء وبٌع أى أصل من أصول الشركة ثابته وله الحك فً بٌع وشراء جمٌع البضائع والمهمات والمواد والمنموال 

 13123برلم       23103110، تارٌخ : 

حسام احمد عبد الجلٌل الماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مال الشركة وفتـــــح  الحسابات بالبنون على أختالؾ  -  025

تعدٌلها والؽائها واصدار خطابات الضمان وحك التولٌع على عمود أنواعها والسحب واالٌداع و فتح االعتمادات المستندٌة و



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

التسهٌالت االئتمانٌة والمروض و حك االلتراض والرهن وحك كفالة الؽٌر وحك التولٌع علً الشٌكات وصرفها ولبض ودفع كافه 

 المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات األذنٌه التجارٌه

ء جمٌع البضائع والمهمات والمواد والمنموالت و له الحك فً شراء وبٌع أى أصل من أصول الشركة ثابته وله الحك فً بٌع وشرا 

 13123برلم       23103110، تارٌخ : 

امل ٌحًٌ ٌوسؾ الؽرباوي  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  مال الشركة وفتـــــح  الحسابات  -  026

نواعها والسحب واالٌداع و فتح االعتمادات المستندٌة وتعدٌلها والؽائها واصدار خطابات الضمان وحك بالبنون على أختالؾ أ

التولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة والمروض و حك االلتراض والرهن وحك كفالة الؽٌر وحك التولٌع علً الشٌكات وصرفها 

 كافه السندات األذنٌه التجارٌهولبض ودفع كافه المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد 

وله الحك فً بٌع وشراء جمٌع البضائع والمهمات والمواد والمنموالت و له الحك فً شراء وبٌع أى أصل من أصول الشركة ثابته  

 13123برلم       23103110، تارٌخ : 

مال الشركة وفتـــــح  الحسابات امل ٌحًٌ ٌوسؾ الؽرباوي  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب   -  021

بالبنون على أختالؾ أنواعها والسحب واالٌداع و فتح االعتمادات المستندٌة وتعدٌلها والؽائها واصدار خطابات الضمان وحك 

ا التولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة والمروض و حك االلتراض والرهن وحك كفالة الؽٌر وحك التولٌع علً الشٌكات وصرفه

 ولبض ودفع كافه المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات األذنٌه التجارٌه

وله الحك فً بٌع وشراء جمٌع البضائع والمهمات والمواد والمنموالت و له الحك فً شراء وبٌع أى أصل من أصول الشركة ثابته  

 13123برلم       23103110، تارٌخ : 

ؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مال الشركة وفتـــــح  الحسابات بالبنون على أختالؾ ٌحًٌ ٌوسؾ دمحم ٌوس -  021

أنواعها والسحب واالٌداع و فتح االعتمادات المستندٌة وتعدٌلها والؽائها واصدار خطابات الضمان وحك التولٌع على عمود 

ٌر وحك التولٌع علً الشٌكات وصرفها ولبض ودفع كافه التسهٌالت االئتمانٌة والمروض و حك االلتراض والرهن وحك كفالة الؽ

 المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات األذنٌه التجارٌه

وله الحك فً بٌع وشراء جمٌع البضائع والمهمات والمواد والمنموالت و له الحك فً شراء وبٌع أى أصل من أصول الشركة ثابته  

 13123 برلم      23103110، تارٌخ : 

ٌحًٌ ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مال الشركة وفتـــــح  الحسابات بالبنون على أختالؾ  -  020

أنواعها والسحب واالٌداع و فتح االعتمادات المستندٌة وتعدٌلها والؽائها واصدار خطابات الضمان وحك التولٌع على عمود 

حك االلتراض والرهن وحك كفالة الؽٌر وحك التولٌع علً الشٌكات وصرفها ولبض ودفع كافه التسهٌالت االئتمانٌة والمروض و 

 المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات األذنٌه التجارٌه

بته وله الحك فً بٌع وشراء جمٌع البضائع والمهمات والمواد والمنموالت و له الحك فً شراء وبٌع أى أصل من أصول الشركة ثا 

 13123برلم       23103110، تارٌخ : 

سمٌر بسٌونى احمد النجار  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  مال الشركة وفتـــــح  الحسابات بالبنون على  -  033

ع على عمود أختالؾ أنواعها والسحب واالٌداع و فتح االعتمادات المستندٌة وتعدٌلها والؽائها واصدار خطابات الضمان وحك التولٌ

التسهٌالت االئتمانٌة والمروض و حك االلتراض والرهن وحك كفالة الؽٌر وحك التولٌع علً الشٌكات وصرفها ولبض ودفع كافه 

 المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات األذنٌه التجارٌه

الحك فً شراء وبٌع أى أصل من أصول الشركة ثابته وله الحك فً بٌع وشراء جمٌع البضائع والمهمات والمواد والمنموالت و له  

 13123برلم       23103110، تارٌخ : 

سمٌر بسٌونى احمد النجار  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  مال الشركة وفتـــــح  الحسابات بالبنون على  -  031

ا والؽائها واصدار خطابات الضمان وحك التولٌع على عمود أختالؾ أنواعها والسحب واالٌداع و فتح االعتمادات المستندٌة وتعدٌله

التسهٌالت االئتمانٌة والمروض و حك االلتراض والرهن وحك كفالة الؽٌر وحك التولٌع علً الشٌكات وصرفها ولبض ودفع كافه 

 المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات األذنٌه التجارٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

البضائع والمهمات والمواد والمنموالت و له الحك فً شراء وبٌع أى أصل من أصول الشركة ثابته  وله الحك فً بٌع وشراء جمٌع 

 13123برلم       23103110، تارٌخ : 

عفاؾ فتح هللا دمحم سٌؾ النصر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  أو منمولة والتولٌع على عمود البٌع  والرهـــن  -  032

والمنموالت وؼٌرها بؤسم الشركة والؼراض الشركة و حك التولٌع على عمود شراء وبٌع  السٌارات والمعاوضـــة للعمارات 

 واالالت والمعدات بكافة أنواعها .

وله الحك فى التولٌع امام الؽرفة التجارٌــــة والسجل التجــــارى ومصلحة الضرائب ولجان الطعن ومكتب العمل و التؤمٌنات  

الجمارن والمحاكم بمختلؾ درجاتها وللم المحضرٌن وكافة الجهات الخاصه باصدار التراخٌص وجمٌع االجتماعٌة والمرور و

 13123برلم       23103110الجهات و الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ، تارٌخ : 

عفاؾ فتح هللا دمحم سٌؾ النصر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  أو منمولة والتولٌع على عمود البٌع  والرهـــن  -  033

والمعاوضـــة للعمارات والمنموالت وؼٌرها بؤسم الشركة والؼراض الشركة و حك التولٌع على عمود شراء وبٌع  السٌارات 

 واالالت والمعدات بكافة أنواعها .

ه الحك فى التولٌع امام الؽرفة التجارٌــــة والسجل التجــــارى ومصلحة الضرائب ولجان الطعن ومكتب العمل و التؤمٌنات ول 

االجتماعٌة والمرور والجمارن والمحاكم بمختلؾ درجاتها وللم المحضرٌن وكافة الجهات الخاصه باصدار التراخٌص وجمٌع 

 13123برلم       23103110ومٌة ، تارٌخ : الجهات و الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحك

حسام احمد عبد الجلٌل الماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  أو منمولة والتولٌع على عمود البٌع  والرهـــن  -  034

رات والمعاوضـــة للعمارات والمنموالت وؼٌرها بؤسم الشركة والؼراض الشركة و حك التولٌع على عمود شراء وبٌع  السٌا

 واالالت والمعدات بكافة أنواعها .

وله الحك فى التولٌع امام الؽرفة التجارٌــــة والسجل التجــــارى ومصلحة الضرائب ولجان الطعن ومكتب العمل و التؤمٌنات  

جمٌع االجتماعٌة والمرور والجمارن والمحاكم بمختلؾ درجاتها وللم المحضرٌن وكافة الجهات الخاصه باصدار التراخٌص و

 13123برلم       23103110الجهات و الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ، تارٌخ : 

حسام احمد عبد الجلٌل الماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  أو منمولة والتولٌع على عمود البٌع  والرهـــن  -  035

ة و حك التولٌع على عمود شراء وبٌع  السٌارات والمعاوضـــة للعمارات والمنموالت وؼٌرها بؤسم الشركة والؼراض الشرك

 واالالت والمعدات بكافة أنواعها .

وله الحك فى التولٌع امام الؽرفة التجارٌــــة والسجل التجــــارى ومصلحة الضرائب ولجان الطعن ومكتب العمل و التؤمٌنات  

ٌن وكافة الجهات الخاصه باصدار التراخٌص وجمٌع االجتماعٌة والمرور والجمارن والمحاكم بمختلؾ درجاتها وللم المحضر

 13123برلم       23103110الجهات و الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ، تارٌخ : 

امل ٌحًٌ ٌوسؾ الؽرباوي  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  أو منمولة والتولٌع على عمود البٌع   -  036

عمارات والمنموالت وؼٌرها بؤسم الشركة والؼراض الشركة و حك التولٌع على عمود شراء وبٌع  والرهـــن والمعاوضـــة لل

 السٌارات واالالت والمعدات بكافة أنواعها .

وله الحك فى التولٌع امام الؽرفة التجارٌــــة والسجل التجــــارى ومصلحة الضرائب ولجان الطعن ومكتب العمل و التؤمٌنات  

لمرور والجمارن والمحاكم بمختلؾ درجاتها وللم المحضرٌن وكافة الجهات الخاصه باصدار التراخٌص وجمٌع االجتماعٌة وا

 13123برلم       23103110الجهات و الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ، تارٌخ : 

والتولٌع على عمود البٌع  امل ٌحًٌ ٌوسؾ الؽرباوي  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  أو منمولة  -  031

والرهـــن والمعاوضـــة للعمارات والمنموالت وؼٌرها بؤسم الشركة والؼراض الشركة و حك التولٌع على عمود شراء وبٌع  

 السٌارات واالالت والمعدات بكافة أنواعها .

ولجان الطعن ومكتب العمل و التؤمٌنات  وله الحك فى التولٌع امام الؽرفة التجارٌــــة والسجل التجــــارى ومصلحة الضرائب 

االجتماعٌة والمرور والجمارن والمحاكم بمختلؾ درجاتها وللم المحضرٌن وكافة الجهات الخاصه باصدار التراخٌص وجمٌع 

 13123برلم       23103110الجهات و الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

همة  عضو مجلس ادارة  أو منمولة والتولٌع على عمود البٌع  والرهـــن والمعاوضـــة ٌحًٌ ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ  شركة مسا -  031

للعمارات والمنموالت وؼٌرها بؤسم الشركة والؼراض الشركة و حك التولٌع على عمود شراء وبٌع  السٌارات واالالت والمعدات 

 بكافة أنواعها .

لسجل التجــــارى ومصلحة الضرائب ولجان الطعن ومكتب العمل و التؤمٌنات وله الحك فى التولٌع امام الؽرفة التجارٌــــة وا 

االجتماعٌة والمرور والجمارن والمحاكم بمختلؾ درجاتها وللم المحضرٌن وكافة الجهات الخاصه باصدار التراخٌص وجمٌع 

 13123برلم       23103110الجهات و الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ، تارٌخ : 

ٌحًٌ ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  أو منمولة والتولٌع على عمود البٌع  والرهـــن والمعاوضـــة  -  030

للعمارات والمنموالت وؼٌرها بؤسم الشركة والؼراض الشركة و حك التولٌع على عمود شراء وبٌع  السٌارات واالالت والمعدات 

 بكافة أنواعها .

لٌع امام الؽرفة التجارٌــــة والسجل التجــــارى ومصلحة الضرائب ولجان الطعن ومكتب العمل و التؤمٌنات وله الحك فى التو 

االجتماعٌة والمرور والجمارن والمحاكم بمختلؾ درجاتها وللم المحضرٌن وكافة الجهات الخاصه باصدار التراخٌص وجمٌع 

 13123برلم       23103110 الجهات و الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ، تارٌخ :

سمٌر بسٌونى احمد النجار  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  أو منمولة والتولٌع على عمود البٌع  والرهـــن  -  043

والمعاوضـــة للعمارات والمنموالت وؼٌرها بؤسم الشركة والؼراض الشركة و حك التولٌع على عمود شراء وبٌع  السٌارات 

 المعدات بكافة أنواعها .واالالت و

وله الحك فى التولٌع امام الؽرفة التجارٌــــة والسجل التجــــارى ومصلحة الضرائب ولجان الطعن ومكتب العمل و التؤمٌنات  

االجتماعٌة والمرور والجمارن والمحاكم بمختلؾ درجاتها وللم المحضرٌن وكافة الجهات الخاصه باصدار التراخٌص وجمٌع 

 13123برلم       23103110الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ، تارٌخ :  الجهات و

سمٌر بسٌونى احمد النجار  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  أو منمولة والتولٌع على عمود البٌع  والرهـــن  -  041

ٌع على عمود شراء وبٌع  السٌارات والمعاوضـــة للعمارات والمنموالت وؼٌرها بؤسم الشركة والؼراض الشركة و حك التول

 واالالت والمعدات بكافة أنواعها .

وله الحك فى التولٌع امام الؽرفة التجارٌــــة والسجل التجــــارى ومصلحة الضرائب ولجان الطعن ومكتب العمل و التؤمٌنات  

هات الخاصه باصدار التراخٌص وجمٌع االجتماعٌة والمرور والجمارن والمحاكم بمختلؾ درجاتها وللم المحضرٌن وكافة الج

 13123برلم       23103110الجهات و الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ، تارٌخ : 

عفاؾ فتح هللا دمحم سٌؾ النصر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص  والتولٌع  -  042

ؤسم الشركه وألؼراض الشركه وله الحك فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل اوبعض ماذكر . ، أمام الشهر العمارى و التوثٌك  ب

 13123برلم       23103110تارٌخ : 

عفاؾ فتح هللا دمحم سٌؾ النصر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص  والتولٌع  -  043

ثٌك  بؤسم الشركه وألؼراض الشركه وله الحك فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل اوبعض ماذكر . ، أمام الشهر العمارى و التو

 13123برلم       23103110تارٌخ : 

حسام احمد عبد الجلٌل الماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص   -  044

و التوثٌك  بؤسم الشركه وألؼراض الشركه وله الحك فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل اوبعض ماذكر والتولٌع أمام الشهر العمارى 

 13123برلم       23103110. ، تارٌخ : 

حسام احمد عبد الجلٌل الماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص   -  045

عمارى و التوثٌك  بؤسم الشركه وألؼراض الشركه وله الحك فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل اوبعض ماذكر والتولٌع أمام الشهر ال

 13123برلم       23103110. ، تارٌخ : 

امل ٌحًٌ ٌوسؾ الؽرباوي  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  والمطاع العام ولطاع االعمال العام  -  046

ٌع أمام الشهر العمارى و التوثٌك  بؤسم الشركه وألؼراض الشركه وله الحك فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل والخاص  والتول

 13123برلم       23103110اوبعض ماذكر . ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

م امل ٌحًٌ ٌوسؾ الؽرباوي  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  والمطاع العام ولطاع االعمال العا -  041

والخاص  والتولٌع أمام الشهر العمارى و التوثٌك  بؤسم الشركه وألؼراض الشركه وله الحك فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل 

 13123برلم       23103110اوبعض ماذكر . ، تارٌخ : 

الخاص  والتولٌع أمام ٌحًٌ ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمطاع العام ولطاع االعمال العام و -  041

الشهر العمارى و التوثٌك  بؤسم الشركه وألؼراض الشركه وله الحك فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل اوبعض ماذكر . ، تارٌخ : 

 13123برلم       23103110

اص  والتولٌع أمام ٌحًٌ ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخ -  040

الشهر العمارى و التوثٌك  بؤسم الشركه وألؼراض الشركه وله الحك فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل اوبعض ماذكر . ، تارٌخ : 

 13123برلم       23103110

ام والخاص  سمٌر بسٌونى احمد النجار  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والمطاع العام ولطاع االعمال الع -  053

والتولٌع أمام الشهر العمارى و التوثٌك  بؤسم الشركه وألؼراض الشركه وله الحك فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل اوبعض ماذكر 

 13123برلم       23103110. ، تارٌخ : 

مال العام والخاص  سمٌر بسٌونى احمد النجار  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والمطاع العام ولطاع االع -  051

والتولٌع أمام الشهر العمارى و التوثٌك  بؤسم الشركه وألؼراض الشركه وله الحك فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل اوبعض ماذكر 

 13123برلم       23103110. ، تارٌخ : 

 ماجدة السٌد فضل هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  أعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  052

علً  أن ٌكون حك االدارة والتولٌع عن الشركة لكل من رئٌس مجلس االدارة وعضو مجلس االدارة المنتدب منفردٌن  أو مجتمعٌن  

وذلن امام كافة الجهات والمصالح والهٌئات  الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة  اٌا كانت المعامالت امامها ومصلحة الضرائب ولجان 

والسجل التجاري وادارات المرور واالحٌاء االدارٌة و الشهر العماري ، ولهما منفردٌن  أو  الطعن والمحاكم بمختلؾ درجاتها

 مجتمعٌن 

 2114برلم       23103110اجراء التعالدات والمشارطات مع الؽٌر  وشراء السٌارات والمنموالت والتولٌع ، تارٌخ : 

 لس ادارة  أعادة تشكٌل مجلس االدارة سامٌة مصباح عبد الفتاح  شركة مساهمة  نائب رئٌس مج -  053

علً  أن ٌكون حك االدارة والتولٌع عن الشركة لكل من رئٌس مجلس االدارة وعضو مجلس االدارة المنتدب منفردٌن  أو مجتمعٌن  

ولجان  وذلن امام كافة الجهات والمصالح والهٌئات  الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة  اٌا كانت المعامالت امامها ومصلحة الضرائب

الطعن والمحاكم بمختلؾ درجاتها والسجل التجاري وادارات المرور واالحٌاء االدارٌة و الشهر العماري ، ولهما منفردٌن  أو 

 مجتمعٌن 

 2114برلم       23103110اجراء التعالدات والمشارطات مع الؽٌر  وشراء السٌارات والمنموالت والتولٌع ، تارٌخ : 

 د الفتاح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  أعادة تشكٌل مجلس االدارة زٌنب مصباح عب -  054

علً  أن ٌكون حك االدارة والتولٌع عن الشركة لكل من رئٌس مجلس االدارة وعضو مجلس االدارة المنتدب منفردٌن  أو مجتمعٌن  

معامالت امامها ومصلحة الضرائب ولجان وذلن امام كافة الجهات والمصالح والهٌئات  الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة  اٌا كانت ال

الطعن والمحاكم بمختلؾ درجاتها والسجل التجاري وادارات المرور واالحٌاء االدارٌة و الشهر العماري ، ولهما منفردٌن  أو 

 مجتمعٌن 

 2114م   برل    23103110اجراء التعالدات والمشارطات مع الؽٌر  وشراء السٌارات والمنموالت والتولٌع ، تارٌخ : 

 دمحم السٌد فضل هللا عبد الحلٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  أعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  055

علً  أن ٌكون حك االدارة والتولٌع عن الشركة لكل من رئٌس مجلس االدارة وعضو مجلس االدارة المنتدب منفردٌن  أو مجتمعٌن  

صالح والهٌئات  الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة  اٌا كانت المعامالت امامها ومصلحة الضرائب ولجان وذلن امام كافة الجهات والم
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 106 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الطعن والمحاكم بمختلؾ درجاتها والسجل التجاري وادارات المرور واالحٌاء االدارٌة و الشهر العماري ، ولهما منفردٌن  أو 

 مجتمعٌن 

 2114برلم       23103110ارات والمنموالت والتولٌع ، تارٌخ : اجراء التعالدات والمشارطات مع الؽٌر  وشراء السٌ

ماجدة السٌد فضل هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  امام الشهر العماري علً عمود التعدٌالت والشراء والتاجٌر  -  056

  3واالستئجار 

ب واٌداع وتحوٌل وفتح الحسابات وأؼاللها واصدار أما تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها امام البنون بكافة معامالتها من سح

الشٌكات والكمبٌاالت وتحصٌلها والمرض والرهن وعلً العموم كافة المطلوب أمام البنون وكذلن حك بٌع العمارات و السٌارات 

 3ركة وضمن اؼراضها والمنموالت فٌكون للسٌد / دمحم السٌد فضل هللا عبد الحلٌم منفردا  ، بشرط ان ٌكون كل ما سبك باسم الش

 2114برلم       23103110والي منهم  حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر ، تارٌخ : 

سامٌة مصباح عبد الفتاح  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  امام الشهر العماري علً عمود التعدٌالت والشراء  -  051

  3والتاجٌر واالستئجار 

نها امام البنون بكافة معامالتها من سحب واٌداع وتحوٌل وفتح الحسابات وأؼاللها واصدار أما تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة ع

الشٌكات والكمبٌاالت وتحصٌلها والمرض والرهن وعلً العموم كافة المطلوب أمام البنون وكذلن حك بٌع العمارات و السٌارات 

 3دا  ، بشرط ان ٌكون كل ما سبك باسم الشركة وضمن اؼراضها والمنموالت فٌكون للسٌد / دمحم السٌد فضل هللا عبد الحلٌم منفر

 2114برلم       23103110والي منهم  حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر ، تارٌخ : 

زٌنب مصباح عبد الفتاح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  امام الشهر العماري علً عمود التعدٌالت والشراء والتاجٌر  -  051

  3واالستئجار 

تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها امام البنون بكافة معامالتها من سحب واٌداع وتحوٌل وفتح الحسابات وأؼاللها واصدار  أما

الشٌكات والكمبٌاالت وتحصٌلها والمرض والرهن وعلً العموم كافة المطلوب أمام البنون وكذلن حك بٌع العمارات و السٌارات 

 3السٌد فضل هللا عبد الحلٌم منفردا  ، بشرط ان ٌكون كل ما سبك باسم الشركة وضمن اؼراضها والمنموالت فٌكون للسٌد / دمحم 

 2114برلم       23103110والي منهم  حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر ، تارٌخ : 

ً عمود دمحم السٌد فضل هللا عبد الحلٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  امام الشهر العماري عل -  050

  3التعدٌالت والشراء والتاجٌر واالستئجار 

أما تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها امام البنون بكافة معامالتها من سحب واٌداع وتحوٌل وفتح الحسابات وأؼاللها واصدار 

العمارات و السٌارات  الشٌكات والكمبٌاالت وتحصٌلها والمرض والرهن وعلً العموم كافة المطلوب أمام البنون وكذلن حك بٌع

 3والمنموالت فٌكون للسٌد / دمحم السٌد فضل هللا عبد الحلٌم منفردا  ، بشرط ان ٌكون كل ما سبك باسم الشركة وضمن اؼراضها 

 2114برلم       23103110والي منهم  حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر ، تارٌخ : 

  3ادارة  بصفته السابمة فً كل أو بعض هذه الصالحٌات   ماجدة السٌد فضل هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس -  063

 2114برلم       23103110، تارٌخ :  3كما تمت الموافمة علً تجدٌد مدة مجلس االدارة لثالث سنوات لادمة 

  3ت  سامٌة مصباح عبد الفتاح  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  بصفته السابمة فً كل أو بعض هذه الصالحٌا -  061

 2114برلم       23103110، تارٌخ :  3كما تمت الموافمة علً تجدٌد مدة مجلس االدارة لثالث سنوات لادمة 

  3زٌنب مصباح عبد الفتاح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بصفته السابمة فً كل أو بعض هذه الصالحٌات   -  062

 2114برلم       23103110، تارٌخ :  3ث سنوات لادمة كما تمت الموافمة علً تجدٌد مدة مجلس االدارة لثال

دمحم السٌد فضل هللا عبد الحلٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بصفته السابمة فً كل أو بعض هذه  -  063

  3الصالحٌات  

 2114برلم       23103110، تارٌخ :  3كما تمت الموافمة علً تجدٌد مدة مجلس االدارة لثالث سنوات لادمة 
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 101 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

امٌنه دمحم ابو الؽٌط دمحم سعد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  عمارة الفٌتورى أش ادمون فرمون) استماله ( ، تارٌخ :  -  064

 12201برلم       23103110

 -ستانلى  -الث عبد العزٌز فهمى الدور الث 63ولٌد عبد العظٌم ابراهٌم البرلى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ادارى وممر ه -  065

 0313برلم       23103110االسكندرٌة ، تارٌخ : 

عادل عمران الصٌد الزرلانى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة لٌبٌا لالستثمار ، تارٌخ :  -  066

 143244برلم       23103110

عماد الدٌن ابراهٌم محمود الوٌفاتى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة لٌبٌا لالستثمار ، تارٌخ :  -  061

 143244برلم       23103110

    23103110منٌر الصابر دمحم الشرٌؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شركة لٌبٌا لالستثمار ، تارٌخ :  -  061

 143244  برلم 

نور الدٌن االخضر الهادى عبد الجلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة لٌبٌا لالستثمار ، تارٌخ :  -  060

 143244برلم       23103110

تارٌخ عادل عمران الصٌد الزرلانى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركه الدولٌه للخدمات االستثمارٌة ،  -  013

 143244برلم       23103110: 

عماد الدٌن ابراهٌم محمود الوٌفاتى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركه الدولٌه للخدمات االستثمارٌة ،  -  011

 143244برلم       23103110تارٌخ : 

الشركه الدولٌه للخدمات االستثمارٌة ، تارٌخ : منٌر الصابر دمحم الشرٌؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن  -  012

 143244برلم       23103110

نور الدٌن االخضر الهادى عبد الجلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركه الدولٌه للخدمات االستثمارٌة  -  013

 143244برلم       23103110، تارٌخ : 

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثال عن شركة لٌبٌا لالستثمار ( ، تارٌخ :  عادل عمران الصٌد الزرلانى  -  014

 143244برلم       23103110

عماد الدٌن ابراهٌم محمود الوٌفاتى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثال عن شركة لٌبٌا لالستثمار ( ، تارٌخ :  -  015

 143244برلم       23103110

ابر دمحم الشرٌؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ) ممثال عن شركة لٌبٌا لالستثمار ( ، تارٌخ : منٌر الص -  016

 143244برلم       23103110

نور الدٌن االخضر الهادى عبد الجلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثال عن شركة لٌبٌا لالستثمار ( ، تارٌخ :  -  011

 143244برلم       23103110

السٌد عبد هللا السٌد أحمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االداره ا وعضو مجلس االدارة والعضو  -  011

المنتدب لتعامل مع الؽٌر وتمثٌل الشركه امام الجهات الرسمٌة وكذلن و له الحك فى التولٌع نٌابه عن الشركه والشركاء على تعدٌل 

لشهر العمارى والهٌئه العامه لالستثمار وهٌئه الرلابه المالٌه والهٌئه العامه للرلابه على الصادرات عمد الشركه امام مصلحه ا

والواردات وتنفٌذ لرارات مجلس االدارة والجمعٌة العامة وابالؼها للجهات المسئولة وكذلن له الحك فى التولٌع باسم الشركه امام 

 0231برلم       23103110سمٌه ، تارٌخ : مصلحه الشهر العمارى والتوثٌك والجهات الر

السٌد عبد هللا السٌد أحمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والحكومٌه ولطاع االعمال العام والخاص وكذلن فى التولٌع  -  010

الهٌئات المالٌه على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والرهن والمرض واى نوع من انواع المعامالت المالٌه مع البنون والمصارؾ و

والولٌع على الشٌكات والتحوٌالت وفتح االعتمادات المستندٌة  مع احمٌه سٌادته فى تفوٌض ؼٌره من اعضاء مجلس االداره فى كل 
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 101 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

او بعض ما ذكر فٌما عدا تمثٌل الشركه امام المضاء .كما له الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما سبك من ؼٌر 

 0231برلم       23103110عضو مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -2الدارةاعضاء مجلس ا

السٌد عبد هللا السٌد أحمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  له الحك فى التولٌع نٌابة عن الشركة والشركاء على تعدٌل  -  013

ٌئة الرلابة المالٌة وكذلن له الحك فى تمثٌل الشركة امام كافة عمد الشركة امام مصلحة الشهر العمارى والهٌئة العامة لالستثمار وه

الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وامام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك ولطاع االعمال العام والخاص وكذلن له الحك فى التولٌع 

لمروض واى نوع من انواع المعامالت مع رئٌس مجلس االدارة مجتمعٌن او منفردٌن على عمود التسهٌالت االئتمانٌة والرهن وا

 0231برلم       23103110المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة ، تارٌخ : 

السٌد عبد هللا السٌد أحمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وفى التولٌع على الشٌكات وتسلم واستالم الشٌكات الخاصة  -  011

 0231برلم       23103110بالشركة . ، تارٌخ : 

-عادل عمران الصٌد الزرلانى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )ممثال عن الشركة العربٌة للمشروعات السٌاحٌة ( -  012

 143244برلم       23103110اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : 

)ممثال عن الشركة العربٌة للمشروعات السٌاحٌة  عماد الدٌن ابراهٌم محمود الوٌفاتى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  -  013

 143244برلم       23103110اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : -(

اعادة -منٌر الصابر دمحم الشرٌؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  )ممثال عن الشركة العربٌة للمشروعات السٌاحٌة ( -  014

 143244برلم       23103110تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : 

نور الدٌن االخضر الهادى عبد الجلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )ممثال عن الشركة العربٌة للمشروعات  -  015

 143244برلم       23103110اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : -السٌاحٌة (

رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الموافمه على اعطاء الشركة   أٌمن عز الدٌن عبد العزٌز فهمى  ذات مسئولٌة محدودة -  016

 10113برلم       23103110حك كفالة الشركات االخرى والشمٌمة بتولٌع من السٌد رئٌس مجلس االدارة ، تارٌخ : 

اعطاء الشركة  أٌمن عز الدٌن عبد العزٌز فهمى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الموافمه على -  011

 10113برلم       23103110حك كفالة الشركات االخرى والشمٌمة بتولٌع من السٌد رئٌس مجلس االدارة ، تارٌخ : 

أٌمن عز الدٌن عبد العزٌز فهمى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الموافمه على اعطاء الشركة  -  011

 10113برلم       23103110مٌمة بتولٌع من السٌد رئٌس مجلس االدارة ، تارٌخ : حك كفالة الشركات االخرى والش

أٌمن عز الدٌن عبد العزٌز فهمى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الموافمه على اعطاء الشركة حك  -  010

 10113برلم       23103110كفالة الشركات االخرى والشمٌمة بتولٌع من السٌد رئٌس مجلس االدارة ، تارٌخ : 

أٌمن عز الدٌن عبد العزٌز فهمى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الموافمه على اعطاء الشركة حك  -  003

 10113برلم       23103110كفالة الشركات االخرى والشمٌمة بتولٌع من السٌد رئٌس مجلس االدارة ، تارٌخ : 

العزٌز فهمى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الموافمه على اعطاء الشركة حك  أٌمن عز الدٌن عبد -  001

 10113برلم       23103110كفالة الشركات االخرى والشمٌمة بتولٌع من السٌد رئٌس مجلس االدارة ، تارٌخ : 

نتدب  الموافمه على اعطاء الشركة حك أٌمن عز الدٌن عبد العزٌز فهمى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو م -  002

 10113برلم       23103110كفالة الشركات االخرى والشمٌمة بتولٌع من السٌد رئٌس مجلس االدارة ، تارٌخ : 

أٌمن عز الدٌن عبد العزٌز فهمى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الموافمه على اعطاء الشركة حك  -  003

 10113برلم       23103110االخرى والشمٌمة بتولٌع من السٌد رئٌس مجلس االدارة ، تارٌخ : كفالة الشركات 

أٌمن عز الدٌن عبد العزٌز فهمى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الموافمه على اعطاء الشركة حك  -  004

 10113برلم       23103110، تارٌخ :  كفالة الشركات االخرى والشمٌمة بتولٌع من السٌد رئٌس مجلس االدارة

الموافمة على تجدٌد مدة مجلس   -رجاء محمود حسن الشٌخ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تشكٌل مجلس االدارة  -  005

 االدارة لمدة أخري



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

رئٌس مجلس االدارة  ومنحه الصالحٌات االتٌة :كافة الصالحٌات بالتعامل مع   -للمهندس / تامر جالل الدٌن عبد الحمٌد دمحم جعمه

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وكافة االعمال التنفٌذٌة وتمثٌل الشركة امام التامٌنات االجتماعٌة ومكاتب العمل  والشهر العماري 

وله الحك فً شراء كافة االصول الثابته واستٌرادها وتصدٌرها وفً اتمام كافة االجراءات الناللة للملكٌة   والسجل التجاري

 5501برلم       23103123بالجمارن وانهاء كافة التراخٌص ، تارٌخ : 

الموافمة على تجدٌد   -ة تامر جالل الدٌن عبد الحمٌد دمحم جعمه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تشكٌل مجلس االدار -  006

 مدة مجلس االدارة لمدة أخري

رئٌس مجلس االدارة  ومنحه الصالحٌات االتٌة :كافة الصالحٌات بالتعامل مع   -للمهندس / تامر جالل الدٌن عبد الحمٌد دمحم جعمه

جتماعٌة ومكاتب العمل  والشهر العماري الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وكافة االعمال التنفٌذٌة وتمثٌل الشركة امام التامٌنات اال

والسجل التجاري  وله الحك فً شراء كافة االصول الثابته واستٌرادها وتصدٌرها وفً اتمام كافة االجراءات الناللة للملكٌة 

 5501برلم       23103123بالجمارن وانهاء كافة التراخٌص ، تارٌخ : 

الموافمة على تجدٌد مدة مجلس   -همة  عضو مجلس ادارة  تشكٌل مجلس االدارة لإى احمد احمد دمحم متولى  شركة مسا -  001

 االدارة لمدة أخري

رئٌس مجلس االدارة  ومنحه الصالحٌات االتٌة :كافة الصالحٌات بالتعامل مع   -للمهندس / تامر جالل الدٌن عبد الحمٌد دمحم جعمه

فٌذٌة وتمثٌل الشركة امام التامٌنات االجتماعٌة ومكاتب العمل  والشهر العماري الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وكافة االعمال التن

والسجل التجاري  وله الحك فً شراء كافة االصول الثابته واستٌرادها وتصدٌرها وفً اتمام كافة االجراءات الناللة للملكٌة 

 5501برلم       23103123بالجمارن وانهاء كافة التراخٌص ، تارٌخ : 

رجاء محمود حسن الشٌخ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وله الحك فً التعالد وابرام العمود باسم الشركة وله الحك  -  001

فً تمثٌل الشركة امام البنون والمإسسات المالٌة ومإسسات التموٌل وتولٌع الشٌكات وسحب واالٌداع وفن رأس المال وفتح 

وفتح االعتمادات المستندٌة وله الحك فً تؤسٌس الشركات اي كان نوعها فً الهٌئة  الحسابات بالبنون وحك االلتراض والرهن

العامة لالستثمار والمناطك الحرة والتعامل مع الجهات االدارٌة والحكومٌة والهٌئة العامة للرلابة علً الصادرات والواردات 

 5501برلم       23103123خ : ومصلحة الجمارن المصرٌة  والتعامل مع هٌئة التنمٌة الصناعٌة ، تارٌ

تامر جالل الدٌن عبد الحمٌد دمحم جعمه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وله الحك فً التعالد وابرام العمود باسم الشركة  -  000

المال  وله الحك فً تمثٌل الشركة امام البنون والمإسسات المالٌة ومإسسات التموٌل وتولٌع الشٌكات وسحب واالٌداع وفن رأس

وفتح الحسابات بالبنون وحك االلتراض والرهن وفتح االعتمادات المستندٌة وله الحك فً تؤسٌس الشركات اي كان نوعها فً الهٌئة 

العامة لالستثمار والمناطك الحرة والتعامل مع الجهات االدارٌة والحكومٌة والهٌئة العامة للرلابة علً الصادرات والواردات 

 5501برلم       23103123لمصرٌة  والتعامل مع هٌئة التنمٌة الصناعٌة ، تارٌخ : ومصلحة الجمارن ا

لإى احمد احمد دمحم متولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وله الحك فً التعالد وابرام العمود باسم الشركة وله الحك  -  1333

وتولٌع الشٌكات وسحب واالٌداع وفن رأس المال وفتح فً تمثٌل الشركة امام البنون والمإسسات المالٌة ومإسسات التموٌل 

الحسابات بالبنون وحك االلتراض والرهن وفتح االعتمادات المستندٌة وله الحك فً تؤسٌس الشركات اي كان نوعها فً الهٌئة 

الصادرات والواردات  العامة لالستثمار والمناطك الحرة والتعامل مع الجهات االدارٌة والحكومٌة والهٌئة العامة للرلابة علً

 5501برلم       23103123ومصلحة الجمارن المصرٌة  والتعامل مع هٌئة التنمٌة الصناعٌة ، تارٌخ : 

رجاء محمود حسن الشٌخ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وسجل أتحاد مماولً التشٌٌد والبناء وله حك االشراؾ  -  1331

)االستٌراد والتصدٌر ( التً من شؤنها تٌسٌر اعمال الشركة وله فً ذلن حك تفوٌض أو علً انشطة الشركة الداخلٌة والخارجٌة 

 5501برلم       23103123توكٌل الؽٌر فً بعض او كل ما ذكر . ، تارٌخ : 

وله حك تامر جالل الدٌن عبد الحمٌد دمحم جعمه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وسجل أتحاد مماولً التشٌٌد والبناء  -  1332

االشراؾ علً انشطة الشركة الداخلٌة والخارجٌة )االستٌراد والتصدٌر ( التً من شؤنها تٌسٌر اعمال الشركة وله فً ذلن حك 

 5501برلم       23103123تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً بعض او كل ما ذكر . ، تارٌخ : 

رة  وسجل أتحاد مماولً التشٌٌد والبناء وله حك االشراؾ لإى احمد احمد دمحم متولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادا -  1333

علً انشطة الشركة الداخلٌة والخارجٌة )االستٌراد والتصدٌر ( التً من شؤنها تٌسٌر اعمال الشركة وله فً ذلن حك تفوٌض أو 

 5501برلم       23103123توكٌل الؽٌر فً بعض او كل ما ذكر . ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       23103123صر حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ : رفٌك عبد النا -  1334

143245 

برلم       23103123دمحم ابراهٌم فتٌحة ؼرٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1335

143245 

برلم       23103123س مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ : بشري محمود ابراهٌم صبح  شركة مساهمة  نائب رئٌ -  1336

143245 

برلم       23103123كرٌم رفٌك عبد الناصر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1331

143245 

 رفٌك عبد الناصر حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة التشكٌل  -  1331

 رئٌس مجلس األدارة أمام المضاء منفرداً.تفوٌض 

 تفوٌض رئٌس مجلس األدارة ونائب رئٌس مجلس األدارة فى حك األلتراض والرهن مجتمعٌن أو منفردٌن.

تفوٌض رئٌس مجلس األدارة ونائب رئٌس مجلس األدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن أو منفردٌن فى تمثٌل الشركة فى التولٌع على 

لتعالدات والسحب من البنون وفتح اإلعتمادات وؼلمها وإصدار الشٌكات وتظهٌرها والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة العمود وا

 143245برلم       23103123العمود والكفاالت والضمانات أمام البنون أو ؼٌرها وكذلن تمثٌل الشركة ، تارٌخ : 

 جلس ادارة  اعادة التشكٌل دمحم ابراهٌم فتٌحة ؼرٌب  شركة مساهمة  عضو م -  1330

 تفوٌض رئٌس مجلس األدارة أمام المضاء منفرداً.

 تفوٌض رئٌس مجلس األدارة ونائب رئٌس مجلس األدارة فى حك األلتراض والرهن مجتمعٌن أو منفردٌن.

كة فى التولٌع على تفوٌض رئٌس مجلس األدارة ونائب رئٌس مجلس األدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن أو منفردٌن فى تمثٌل الشر

كافة العمود والتعالدات والسحب من البنون وفتح اإلعتمادات وؼلمها وإصدار الشٌكات وتظهٌرها والتولٌع نٌابة عن الشركة على 

 143245برلم       23103123العمود والكفاالت والضمانات أمام البنون أو ؼٌرها وكذلن تمثٌل الشركة ، تارٌخ : 

 ابراهٌم صبح  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة التشكٌل بشري محمود  -  1313

 تفوٌض رئٌس مجلس األدارة أمام المضاء منفرداً.

 تفوٌض رئٌس مجلس األدارة ونائب رئٌس مجلس األدارة فى حك األلتراض والرهن مجتمعٌن أو منفردٌن.

نتدب مجتمعٌن أو منفردٌن فى تمثٌل الشركة فى التولٌع على تفوٌض رئٌس مجلس األدارة ونائب رئٌس مجلس األدارة والعضو الم

كافة العمود والتعالدات والسحب من البنون وفتح اإلعتمادات وؼلمها وإصدار الشٌكات وتظهٌرها والتولٌع نٌابة عن الشركة على 

 143245برلم       23103123العمود والكفاالت والضمانات أمام البنون أو ؼٌرها وكذلن تمثٌل الشركة ، تارٌخ : 

 كرٌم رفٌك عبد الناصر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة التشكٌل  -  1311

 تفوٌض رئٌس مجلس األدارة أمام المضاء منفرداً.

 تفوٌض رئٌس مجلس األدارة ونائب رئٌس مجلس األدارة فى حك األلتراض والرهن مجتمعٌن أو منفردٌن.

تفوٌض رئٌس مجلس األدارة ونائب رئٌس مجلس األدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن أو منفردٌن فى تمثٌل الشركة فى التولٌع على 

كافة العمود والتعالدات والسحب من البنون وفتح اإلعتمادات وؼلمها وإصدار الشٌكات وتظهٌرها والتولٌع نٌابة عن الشركة على 

 143245برلم       23103123أمام البنون أو ؼٌرها وكذلن تمثٌل الشركة ، تارٌخ : العمود والكفاالت والضمانات 

رفٌك عبد الناصر حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  أمام كافة الجهات الرسمٌة والؽٌر رسمٌة وكذلن كافة  -  1312

جها العمل بالشركة وكذلن تمثٌل الشركة أمام المعامالت وبٌع وشراء أي أصل من أصول الشركة والتسهٌالت البنكٌة التى ٌحتا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والشهر العماري والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات والهٌئة العامة للتؤمٌنات 

ٌرٌن. ، تارٌخ : األجتماعٌة والهٌئة العامة للموانً المصرٌة ومصلحة الجمارن وتفوٌض الؽٌر من المحاسبٌن والمحامٌن والمد

 143245برلم       23103123

دمحم ابراهٌم فتٌحة ؼرٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  أمام كافة الجهات الرسمٌة والؽٌر رسمٌة وكذلن كافة  -  1313

شركة أمام المعامالت وبٌع وشراء أي أصل من أصول الشركة والتسهٌالت البنكٌة التى ٌحتاجها العمل بالشركة وكذلن تمثٌل ال

الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والشهر العماري والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات والهٌئة العامة للتؤمٌنات 

األجتماعٌة والهٌئة العامة للموانً المصرٌة ومصلحة الجمارن وتفوٌض الؽٌر من المحاسبٌن والمحامٌن والمدٌرٌن. ، تارٌخ : 

 143245   برلم    23103123

بشري محمود ابراهٌم صبح  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  أمام كافة الجهات الرسمٌة والؽٌر رسمٌة وكذلن  -  1314

كافة المعامالت وبٌع وشراء أي أصل من أصول الشركة والتسهٌالت البنكٌة التى ٌحتاجها العمل بالشركة وكذلن تمثٌل الشركة أمام 

الؽٌر حكومٌة والشهر العماري والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات والهٌئة العامة للتؤمٌنات الجهات الحكومٌة و

األجتماعٌة والهٌئة العامة للموانً المصرٌة ومصلحة الجمارن وتفوٌض الؽٌر من المحاسبٌن والمحامٌن والمدٌرٌن. ، تارٌخ : 

 143245برلم       23103123

عبد الناصر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  أمام كافة الجهات الرسمٌة والؽٌر رسمٌة وكذلن كافة  كرٌم رفٌك -  1315

المعامالت وبٌع وشراء أي أصل من أصول الشركة والتسهٌالت البنكٌة التى ٌحتاجها العمل بالشركة وكذلن تمثٌل الشركة أمام 

العامة للرلابة على الصادرات والواردات والهٌئة العامة للتؤمٌنات  الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والشهر العماري والهٌئة

األجتماعٌة والهٌئة العامة للموانً المصرٌة ومصلحة الجمارن وتفوٌض الؽٌر من المحاسبٌن والمحامٌن والمدٌرٌن. ، تارٌخ : 

 143245برلم       23103123

ئٌس مجلس ادارة  له حك التولٌع على جمٌع العمود الخاصة باالمور خالد دمحم عز الدٌن دمحم فاٌد  شركة مساهمة  ر -  1316

الالزمة لتنفٌذ اؼراض الشركة بجمهورٌة مصر العربٌة وادارتها بدون حد الصى وحك االلتولٌع عن الشركة والمثول والتصرؾ 

ٌع الوزارات والمصالح الحكومٌة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والعامة وشبه الحكومٌة بمافى ذلن على سبٌل المثال الالحصر جم

والشهر العمارى وادارات المرور بجمٌع فروعها واستصدار تراخٌص السٌارات وكذلن تمثٌل الشركة امام الهٌئة المومٌة للتامٌن 

 12414برلم       23103123االجتماعى فى جمٌع فروعها والتولٌع على عمود العمل لموظفى الشركة وتمثٌل ، تارٌخ : 

خالد دمحم عز الدٌن دمحم فاٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الشركة امام مصلحة الضرائب ومصلحة الضرائب على  -  1311

المبٌعات والمٌمة المضافة بجمٌع مامورٌاتهم والجمارن بجمٌع فروعها وتمثٌل الشركة امام هٌئة الرلابة المالٌة وكافة الهٌئات 

ة والكهرباء والماء والصرؾ الصحى والؽاز والتلٌفونات وسداد كافة انواع الرسوم واستالم والشركات الخدمٌة والمرافك العام

االٌصاالت وله الحك فى تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض السلطات الممنوحة له اعاله كما ٌكون للسٌد / دمحم ابراهٌم العوضى مجتمعا 

 12414برلم       23103123ة ، تارٌخ : مع السٌد / خالد دمحم عز الدٌن دمحم فاٌد رئٌس مجلس االدار

خالد دمحم عز الدٌن دمحم فاٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  او السٌد / عبد المنعم محسن السٌد دمحم )عضو مجلس  -  1311

رفٌة وعمود االدارة ( حك التولٌع لدى البنون وعلى عمود االلتراض والرهن نٌابة عن الشركة والتولٌع على كافة العمال المص

الوسائط المالٌة لدى كافة البنون والمتعامل معها والتولٌع على فتح او اؼالق الحسابات البنكٌة وتفوٌض الؽٌر فى كل او ما سبك 

وشراء اصول وممتلكات الشركة والتولٌع امام جمٌع الجهات بما فٌها الشهر العمار وتفوٌض الؽٌر من العملٌن بالشركة بذلن )على 

 12414برلم       23103123ٌع االصول بموافمة الجمعٌة العامة لالختصاص ( ، تارٌخ : ان ٌسبك ب

عمرو احمد السٌد محمود السبخى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  )ممثال عن شركه بٌت البرمجٌات لتكنولوجٌا  -  1310

 1143برلم       23103121، تارٌخ :  PROFITالمعلومات )

عبد العزٌز العجٌزى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )ممثال عن شركه بٌت البرمجٌات لتكنولوجٌا  طارق منٌر -  1323

 1143برلم       23103121، تارٌخ :  PROFITالمعلومات )

علً ولٌد علً الفولً متولً  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  )ممثال عن شركه بٌت البرمجٌات  -  1321

 1143برلم       23103121، تارٌخ :  PROFITلوجٌا المعلومات )لتكنو
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 232 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دمحم طارق سعٌد توفٌك  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )ممثال عن شركه بٌت البرمجٌات لتكنولوجٌا المعلومات  -  1322

(PROFIT  : 1143برلم       23103121، تارٌخ 

ضو مجلس ادارة  )ممثال عن شركه بٌت البرمجٌات لتكنولوجٌا أحمد محمود طه عبدالوهاب  شركة مساهمة  ع -  1323

 1143برلم       23103121، تارٌخ :  PROFITالمعلومات )

 1143برلم       23103121عمرو احمد السٌد محمود السبخى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1324

 1143برلم       23103121همة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : طارق منٌر عبد العزٌز العجٌزى  شركة مسا -  1325

برلم       23103121علً ولٌد علً الفولً متولً  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب   ، تارٌخ :  -  1326

1143 

 1143م   برل    23103121دمحم طارق سعٌد توفٌك  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1321

 1143برلم       23103121أحمد محمود طه عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1321

 1143برلم       23103121عمرو احمد السٌد محمود السبخى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1320

 1143برلم       23103121مة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : طارق منٌر عبد العزٌز العجٌزى  شركة مساه -  1333

برلم       23103121علً ولٌد علً الفولً متولً  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب   ، تارٌخ :  -  1331

1143 

 1143   برلم    23103121دمحم طارق سعٌد توفٌك  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1332

 1143برلم       23103121أحمد محمود طه عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1333

 11300برلم       23103121احمد جابر حسن عٌسً  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  تشؽٌل ، تارٌخ :  -  1334

 11300برلم       23103121تشؽٌل ، تارٌخ :  حسن جابر حسن عٌسً  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  -  1335

 11300برلم       23103121رامى جابر حسن عٌسى حسن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر ادارى  تشؽٌل ، تارٌخ :  -  1336

 11314برلم       23103121دمحم صالح سلٌم الحداد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1331

 11314برلم       23103121دمحم صالح سلٌم الحداد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1331

 11314برلم       23103121احمد نبٌل ٌسن عبد المولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1330

 11314برلم       23103121 احمد نبٌل ٌسن عبد المولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن   ، تارٌخ : -  1343

دمحم صالح سلٌم الحداد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌكٌن  -  1341

ولٌع عن المتضامنٌن السٌد/ الدسولً دمحم المرسً شحاته و السٌد / دمحم صالح سلٌم الحداد , مجتمعٌن او منفردٌن وٌكون لهم حك الت

الشركة امام الجهات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة والحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ولطاع االعمال والخاص ولهم حك فتح الحسابات بالبنون 

ولهم حك التعالد مع الؽٌر ولهم فى ذلن كافة السلطات التى تسهل لهم ادارة االعمال التى تصدر منهم باسم وعنوان الشركة وضمن 

 11314برلم       23103121فى توكٌل الؽٌر فى كل ، تارٌخ :  اؼراضها ولهم الحك

دمحم صالح سلٌم الحداد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌكٌن  -  1342

عٌن او منفردٌن وٌكون لهم حك التولٌع عن المتضامنٌن السٌد/ الدسولً دمحم المرسً شحاته و السٌد / دمحم صالح سلٌم الحداد , مجتم

الشركة امام الجهات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة والحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ولطاع االعمال والخاص ولهم حك فتح الحسابات بالبنون 

ن الشركة وضمن ولهم حك التعالد مع الؽٌر ولهم فى ذلن كافة السلطات التى تسهل لهم ادارة االعمال التى تصدر منهم باسم وعنوا

 11314برلم       23103121اؼراضها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل ، تارٌخ : 
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احمد نبٌل ٌسن عبد المولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  1343

سٌد / دمحم صالح سلٌم الحداد , مجتمعٌن او منفردٌن وٌكون لهم حك للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/ الدسولً دمحم المرسً شحاته و ال

التولٌع عن الشركة امام الجهات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة والحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ولطاع االعمال والخاص ولهم حك فتح 

االعمال التى تصدر منهم باسم وعنوان  الحسابات بالبنون ولهم حك التعالد مع الؽٌر ولهم فى ذلن كافة السلطات التى تسهل لهم ادارة

 11314برلم       23103121الشركة وضمن اؼراضها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل ، تارٌخ : 

احمد نبٌل ٌسن عبد المولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  1344

ٌد/ الدسولً دمحم المرسً شحاته و السٌد / دمحم صالح سلٌم الحداد , مجتمعٌن او منفردٌن وٌكون لهم حك للشرٌكٌن المتضامنٌن الس

التولٌع عن الشركة امام الجهات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة والحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ولطاع االعمال والخاص ولهم حك فتح 

ن كافة السلطات التى تسهل لهم ادارة االعمال التى تصدر منهم باسم وعنوان الحسابات بالبنون ولهم حك التعالد مع الؽٌر ولهم فى ذل

 11314برلم       23103121الشركة وضمن اؼراضها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل ، تارٌخ : 

الة د خولهم دمحم صالح سلٌم الحداد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  او بعض ما سبك فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن فى ح -  1345

الشركة ولهم حك بٌع اصول الشركة والتولٌع على عمود المدٌونٌة والسحب من البنون والتولٌع على الشٌكات و لهما الحك فى 

التولٌع على كافة عمود االلتراض و الرهن بكافة انواعها لكافة اصول الشركة بما فٌها من ثابت او منمول امام مصلة الشهر العمارى 

امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الخلصة بذلن و لهما الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما  و التوثٌك و

 11314برلم       23103121ذكر اعاله و ذلن لصالح البنون او للنفس او للؽٌر مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

شرٌن  او بعض ما سبك فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن فى حالة د خولهم دمحم صالح سلٌم الحداد  شركة تضامن  مدٌر و  -  1346

الشركة ولهم حك بٌع اصول الشركة والتولٌع على عمود المدٌونٌة والسحب من البنون والتولٌع على الشٌكات و لهما الحك فى 

ثابت او منمول امام مصلة الشهر العمارى  التولٌع على كافة عمود االلتراض و الرهن بكافة انواعها لكافة اصول الشركة بما فٌها من

و التوثٌك و امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الخلصة بذلن و لهما الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما 

 11314برلم       23103121ذكر اعاله و ذلن لصالح البنون او للنفس او للؽٌر مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

احمد نبٌل ٌسن عبد المولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  او بعض ما سبك فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن فى حالة د  -  1341

خولهم الشركة ولهم حك بٌع اصول الشركة والتولٌع على عمود المدٌونٌة والسحب من البنون والتولٌع على الشٌكات و لهما الحك 

ض و الرهن بكافة انواعها لكافة اصول الشركة بما فٌها من ثابت او منمول امام مصلة الشهر فى التولٌع على كافة عمود االلترا

العمارى و التوثٌك و امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الخلصة بذلن و لهما الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او 

 11314برلم       23103121جتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : بعض ما ذكر اعاله و ذلن لصالح البنون او للنفس او للؽٌر م

احمد نبٌل ٌسن عبد المولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  او بعض ما سبك فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن فى حالة د  -  1341

الشٌكات و لهما الحك  خولهم الشركة ولهم حك بٌع اصول الشركة والتولٌع على عمود المدٌونٌة والسحب من البنون والتولٌع على

فى التولٌع على كافة عمود االلتراض و الرهن بكافة انواعها لكافة اصول الشركة بما فٌها من ثابت او منمول امام مصلة الشهر 

العمارى و التوثٌك و امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الخلصة بذلن و لهما الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او 

 11314برلم       23103121ض ما ذكر اعاله و ذلن لصالح البنون او للنفس او للؽٌر مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : بع

برلم       23103121استماله ، تارٌخ : -ولٌد دمحم دمحم مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  1340

031 

برلم       23103121استماله ، تارٌخ : -همة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدبشرٌؾ على دمحم عوض  شركة مسا -  1353

031 

برلم       23103121استماله ، تارٌخ : -دمحم ٌحٌى حسن فودة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  1351

031 

برلم       23103121استماله ، تارٌخ : -المنتدباحمد عبد العال سلومه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو  -  1352

031 

برلم       23103121استماله ، تارٌخ : -هٌثم دمحم ماهر أحمد ندٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  1353

031 
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برلم       23103121ٌخ : استماله ، تار-عالٌه دمحم محمود نصٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  1354

031 

ولٌد دمحم دمحم مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة الكان المابضة )ش.م.م( ، تارٌخ :  -  1355

 031برلم       23103121

رٌخ : شرٌؾ على دمحم عوض  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة الكان المابضة )ش.م.م( ، تا -  1356

 031برلم       23103121

دمحم ٌحٌى حسن فودة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة الكان المابضة )ش.م.م( ، تارٌخ :  -  1351

 031برلم       23103121

تارٌخ : احمد عبد العال سلومه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة الكان المابضة )ش.م.م( ،  -  1351

 031برلم       23103121

هٌثم دمحم ماهر أحمد ندٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة الكان المابضة )ش.م.م( ، تارٌخ :  -  1350

 031برلم       23103121

ش.م.م( ، تارٌخ : عالٌه دمحم محمود نصٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة الكان المابضة ) -  1363

 031برلم       23103121

ولٌد دمحم دمحم مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة الكان المابضة )ش.م.م( ، تارٌخ :  -  1361

 031برلم       23103121

)ش.م.م( ، تارٌخ : شرٌؾ على دمحم عوض  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة الكان المابضة  -  1362

 031برلم       23103121

دمحم ٌحٌى حسن فودة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة الكان المابضة )ش.م.م( ، تارٌخ :  -  1363

 031برلم       23103121

ة )ش.م.م( ، تارٌخ : احمد عبد العال سلومه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة الكان المابض -  1364

 031برلم       23103121

هٌثم دمحم ماهر أحمد ندٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة الكان المابضة )ش.م.م( ، تارٌخ :  -  1365

 031برلم       23103121

ان المابضة )ش.م.م( ، تارٌخ : عالٌه دمحم محمود نصٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة الك -  1366

 031برلم       23103121

ولٌد دمحم دمحم مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة الكان لتكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات )  -  1361

 031برلم       23103121ش.م.م( ، تارٌخ : 

شرٌؾ على دمحم عوض  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة الكان لتكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات )  -  1361

 031برلم       23103121ش.م.م( ، تارٌخ : 

دمحم ٌحٌى حسن فودة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة الكان لتكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات )  -  1360

 031برلم       23103121.م.م( ، تارٌخ : ش

احمد عبد العال سلومه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة الكان لتكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات )  -  1313

 031برلم       23103121ش.م.م( ، تارٌخ : 

لشركة الكان لتكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات )  هٌثم دمحم ماهر أحمد ندٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل -  1311

 031برلم       23103121ش.م.م( ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عالٌه دمحم محمود نصٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة الكان لتكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات )  -  1312

 031برلم       23103121ش.م.م( ، تارٌخ : 

دمحم مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثله لشركة الكنان لتكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات ، ولٌد دمحم  -  1313

 031برلم       23103121تارٌخ : 

شرٌؾ على دمحم عوض  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثله لشركة الكنان لتكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات ،  -  1314

 031لم   بر    23103121تارٌخ : 

دمحم ٌحٌى حسن فودة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثله لشركة الكنان لتكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات ، تارٌخ  -  1315

 031برلم       23103121: 

مات ، احمد عبد العال سلومه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثله لشركة الكنان لتكنولوجٌا االتصاالت والمعلو -  1316

 031برلم       23103121تارٌخ : 

هٌثم دمحم ماهر أحمد ندٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثله لشركة الكنان لتكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات ،  -  1311

 031برلم       23103121تارٌخ : 

الكنان لتكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات ، عالٌه دمحم محمود نصٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثله لشركة  -  1311

 031برلم       23103121تارٌخ : 

ممثال  لشركة الكنان لتكنولوجٌا االتصاالت -ولٌد دمحم دمحم مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1310

 031برلم       23103121والمعلومات ، تارٌخ : 

ممثال  لشركة الكنان لتكنولوجٌا االتصاالت -مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  شرٌؾ على دمحم عوض  شركة -  1313

 031برلم       23103121والمعلومات ، تارٌخ : 

ممثال  لشركة الكنان لتكنولوجٌا االتصاالت -دمحم ٌحٌى حسن فودة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1311

 031برلم       23103121والمعلومات ، تارٌخ : 

ممثال  لشركة الكنان لتكنولوجٌا االتصاالت -احمد عبد العال سلومه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1312

 031برلم       23103121والمعلومات ، تارٌخ : 

ان لتكنولوجٌا االتصاالت ممثال  لشركة الكن-هٌثم دمحم ماهر أحمد ندٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1313

 031برلم       23103121والمعلومات ، تارٌخ : 

ممثال  لشركة الكنان لتكنولوجٌا االتصاالت -عالٌه دمحم محمود نصٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  1314

 031برلم       23103121والمعلومات ، تارٌخ : 

ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌر الشركة فى عاللته مع الؽٌر وله )منفرد( فى سامح ابراهٌم حسن زكى شتا   -  1315

هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة 

ة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى للجمعٌة العامة وإجراء كافة العمود والمعامالت الداخل

وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام 

 6026م   برل    23103121جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت ، تارٌخ : 

سامح ابراهٌم حسن زكى شتا  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  الشركة بالنمد أو باألجل وله حك شراء جمٌع المواد  -  1316

والمهمات والبضائع والمنموالت واإللراض بطرٌك االعتمادات، والتعامل مع البنون بالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح 

ولصالح الشركة وتحمٌما الؼراضها واالفراج عن رأسمال الشركة . أما المروض ؼٌر المفتوح بها إعتمادات  وؼلك الحسابات باسم

بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت التجارٌة والعمارات والرهون وكذلن االشتران فى المإسسات األخرى اضافة 

 6026برلم       23103121له البٌع والشراء ، تارٌخ : االصول الثابتة والبٌع لالصول المملوكة للشركة وٌحك 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

سامح ابراهٌم حسن زكى شتا  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  والرهن والحٌازة او توكٌل الؽٌر فى ذلن ،والٌكون  -  1311

فى كل او بعض ماذكر . ، التصرؾ ملزما للشركة إال إذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفة التى ٌتعامل بها وله الحك فى توكٌل الؽٌر 

 6026برلم       23103121تارٌخ : 

احمد هشام دمحم عبد السالم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  أن ٌكون السٌد / أحمد هشام دمحم عبد السالم ) رئٌس  -  1311

عضاء مجلس اإلدارة ( و السٌد / دمحم مجلس اإلدارة ( ، السٌد / كرٌم دمحم حسٌن أحمد ، و السٌد / هشام دمحم عبد السالم جاوٌش ) أ

هشام دمحم عبد السالم لهم الحك منفردٌن فى تمثٌل الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهم فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة و 

إجراء كافة العمود و التعامل بإسمها فٌما عدا ما إحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة و

 11643برلم       23103121المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى ، تارٌخ : 

احمد هشام دمحم عبد السالم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة  -  1310

تولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافاَتهم ولبض ودفع المبالػ و

العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باالَجل وله حك شراء جمٌع المواد و المهمات و البضائع و 

ٌداع له بإسم ولصالح الشركة وتحمٌماً ألؼراضها و المنموالت و اإللراض بطرٌك اإلعتمادات و التعامل مع البنون بالسحب و اإل

 11643برلم       23103121التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة و التولٌع ، تارٌخ : 

احمد هشام دمحم عبد السالم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  أمام الشهر العمارى على كافة العمود وله الحك فى لبض  -  1303

ستالم المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات وال ٌكون التصرؾ ملزماً للشركة إال إذا ولع مشفوعاً بالصفة التى وإ

برلم       23103121ٌتعامل بها وفتح وؼلك الحسابات البنكٌة بإسم الشركة وكذلن حك التولٌع نٌابة عن الشركة. ، تارٌخ : 

11643 

عٌد توفٌك  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  أضافه صالحٌات مجلس اآلداره للسٌد / دمحم طارق سعٌد دمحم طارق س -  1301

توفٌك عضومجلس ادارة  وهى  حك التعامل بؤسم الشركه وتمثٌل الشركه داخلٌا و خارجٌا فى مجال التسوٌك والدعاٌه اآللكترونٌه ، 

 1143برلم       23103121تارٌخ : 

ود طه عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  أضافه صالحٌات مجلس اآلداره للسٌد / دمحم طارق أحمد محم -  1302

سعٌد توفٌك عضومجلس ادارة  وهى  حك التعامل بؤسم الشركه وتمثٌل الشركه داخلٌا و خارجٌا فى مجال التسوٌك والدعاٌه 

 1143برلم       23103121اآللكترونٌه ، تارٌخ : 

سؾ عطا ٌوسؾ نصار  شركة مساهمة  مدٌر فرع  أضافه صالحٌات مجلس اآلداره للسٌد / دمحم طارق سعٌد توفٌك ٌو -  1303

عضومجلس ادارة  وهى  حك التعامل بؤسم الشركه وتمثٌل الشركه داخلٌا و خارجٌا فى مجال التسوٌك والدعاٌه اآللكترونٌه ، تارٌخ 

 1143برلم       23103121: 

رق سعٌد توفٌك  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  أضافه صالحٌات له حك التعامل باسم الشركة و تمثٌل دمحم طا -  1304

 1143برلم       23103121الشركة داخلٌا و خارجٌا و امام الجهات الحكومٌة ، تارٌخ : 

تعامل باسم الشركة و تمثٌل أحمد محمود طه عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  أضافه صالحٌات له حك ال -  1305

 1143برلم       23103121الشركة داخلٌا و خارجٌا و امام الجهات الحكومٌة ، تارٌخ : 

ٌوسؾ عطا ٌوسؾ نصار  شركة مساهمة  مدٌر فرع  أضافه صالحٌات له حك التعامل باسم الشركة و تمثٌل الشركة  -  1306

 1143برلم       23103121داخلٌا و خارجٌا و امام الجهات الحكومٌة ، تارٌخ : 

د اللطٌؾ النشار )االفراح سابما ( شارع عب 4دمحم طارق سعٌد توفٌك  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الكائن ب  -  1301

 1143برلم       23103121االسكندرٌة ) تم عزله( ، تارٌخ : -الرمل  -لوران 

شارع عبد اللطٌؾ النشار )االفراح سابما (  4أحمد محمود طه عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الكائن ب  -  1301

 1143برلم       23103121تارٌخ : االسكندرٌة ) تم عزله( ، -الرمل  -لوران 

 -شارع عبد اللطٌؾ النشار )االفراح سابما ( لوران  4ٌوسؾ عطا ٌوسؾ نصار  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الكائن ب  -  1300

 1143برلم       23103121االسكندرٌة ) تم عزله( ، تارٌخ : -الرمل 

 ة  منح السٌد / رئٌس مجلس االدارة الصالحٌات االتٌة :زٌاد احمد عطٌة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادار -  1133



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ، 

 كة مجتمعٌن او منفردٌن .ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشر

وللسٌد / رئٌس مجلس االدارة منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

 12124برلم       23103121والمطاع  العام ولطاع االعمال العام والمطاع الخاص والهٌئة ، تارٌخ : 

ركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  العامة لالستثمار والمناطك الحرة ومصلحة الضرائب المصرٌة زٌاد احمد عطٌة  ش -  1131

وكافة لجانها ومؤمورٌاتها ومصلحة الشهر العمارى والتوثٌك ومصلحة السجل التجاري  والهٌئة المومٌة للتؤمٌن االجتماعى ومصلحة 

على عمود االٌجار الخاصة بالشركة وفسخها وكذلن التولٌع أمام البنون الجمارن بكافة اداراتها واجهزة المدن الصناعٌة والتولٌع 

على كافة المحررات البنكٌة بكافة معامالتها  من سحب وإٌداع األموال بالبنون اٌا كانت لٌمتها وفتح الحسابات البنكٌة لدى البنون 

 12124م   برل    23103121وؼلك الحسابات والتولٌع على الشٌكات واإلفراج ، تارٌخ : 

زٌاد احمد عطٌة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عن نسبة رأس المال المودع لدى البنون بكافة معامالتها  -  1132

 واستصدار خطابات الضمان . 

أمام وكذا حك االلتراض من البنون ولهما فى سبٌل ذلن التولٌع على عمود االلتراض والرهن لكافة اصول الشركة الثابتة والمنمولة 

 الشهر العماري والبنون واتخاذ ما ٌلزم من إجراءات للحصول على التسهٌالت االئتمانٌة .

و تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم و شراء السٌارات بكافة أنواعها باسم الشركة 

 12124برلم       23103121ة ، تارٌخ : وبٌعها وكذا التعالد على شراء االراضى بالمناطك الصناعٌ

زٌاد احمد عطٌة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والتولٌع على عمود الشراء والتعالد مع كافة المرافك وتمثٌل  -  1133

عامل مع الشركة أمام جمٌع المرافك وشركات المٌاه وشركات توزٌع الكهرباء وشركات الؽاز الطبٌعً بجمهورٌة مصر العربٌة  والت

الشركة المصرٌة لالتصاالت كذلن له الحك فً المثول أمام جمٌع شركات المحمول وكل ذلن باسم ولصالح الشركة وتحمٌما 

الؼراضها وله أوسع السلطات إلدارة الشركة وله الحك  فى توكٌل الؽٌر والمحامٌن والمحاسبٌن فى كل أو بعض ما ذكر . )على ان 

 12124برلم       23103121لجمعٌة العامة لالختصاص( ، تارٌخ : ٌسبك بٌع االصول بموافمة ا

 130155برلم       23103121سنٌة ٌحٌى حنفى احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1134

    23103121احمد عادل عبد المولى عبد الرسول  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب   ، تارٌخ :  -  1135

 130155برلم   

 130155برلم       23103121عادل عبد المولى عبد الرسول  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1136

 سنٌة ٌحٌى حنفى احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مع بماء صالحٌات رئٌس مجلس  -  1131

 اإلدارة كما هى

تم تحدٌد صالحٌات السٌد / أحمد عادل عبد المولى عبد -ة لمدة رئاسة جدٌدة ثالث سنوات على تجدٌد مدة رئاسة مجلس اإلدار-

 الرسول كاآلتى :

 ـ  حك تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة واإلدارٌة والـوزارات وإدارات الجٌـش ووزارة

 الدفاع والمصالح والمكاتب الحكومٌة والؽٌر الحكومٌة .    

 ركة أمام المطاعٌن العام والخاص .ـ  حك تمثٌل الش

 ـ  حك تمثٌل الشركة أمام كافة البنون منفرداً أو مجتمعاً من رئٌس مجلس اإلدارة .

 130155برلم       23103121ـ ، تارٌخ : 

احمد عادل عبد المولى عبد الرسول  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  مع بماء صالحٌات رئٌس  -  1131

 مجلس 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اإلدارة كما هى

تم تحدٌد صالحٌات السٌد / أحمد عادل عبد المولى عبد -على تجدٌد مدة رئاسة مجلس اإلدارة لمدة رئاسة جدٌدة ثالث سنوات -

 الرسول كاآلتى :

 ـ  حك تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة واإلدارٌة والـوزارات وإدارات الجٌـش ووزارة

 ح والمكاتب الحكومٌة والؽٌر الحكومٌة .الدفاع والمصال    

 ـ  حك تمثٌل الشركة أمام المطاعٌن العام والخاص .

 ـ  حك تمثٌل الشركة أمام كافة البنون منفرداً أو مجتمعاً من رئٌس مجلس اإلدارة .

 130155برلم       23103121ـ ، تارٌخ : 

 عادل عبد المولى عبد الرسول  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مع بماء صالحٌات رئٌس مجلس  -  1130

 اإلدارة كما هى

تم تحدٌد صالحٌات السٌد / أحمد عادل عبد المولى عبد -على تجدٌد مدة رئاسة مجلس اإلدارة لمدة رئاسة جدٌدة ثالث سنوات -

 الرسول كاآلتى :

 أمام كافة الجهات الحكومٌة واإلدارٌة والـوزارات وإدارات الجٌـش ووزارةـ  حك تمثٌل الشركة 

 الدفاع والمصالح والمكاتب الحكومٌة والؽٌر الحكومٌة .    

 ـ  حك تمثٌل الشركة أمام المطاعٌن العام والخاص .

 ـ  حك تمثٌل الشركة أمام كافة البنون منفرداً أو مجتمعاً من رئٌس مجلس اإلدارة .

 130155برلم       23103121ارٌخ : ـ ، ت

سنٌة ٌحٌى حنفى احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  حك فتح الحسابات بجمٌع البنون بكافة أنواعها ]جارى ـ  -  1113

 إعتمادات مستندٌة ـ خطابات ضمان[

 ـ  حك السحب واإلٌداع وإصدار الشٌكات من جمٌع البنون .

 مانونٌة واإلدارٌة والمالٌة للشركة .ـ  حك إتخاذ كافة اإلجراءات ال

 ـ  حك التصرفات بصفة عامة باسم ولصالح الشركة وحك لبض ودفع المبالػ والتولٌع نٌابة عنها.

 ـ  حك تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم .

 ة بالنمد أو باألجل .ـ  حك إبرام كافة العمود والمشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشرك

 130155برلم       23103121ـ ، تارٌخ : 

احمد عادل عبد المولى عبد الرسول  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  حك فتح الحسابات بجمٌع  -  1111

 البنون بكافة أنواعها ]جارى ـ إعتمادات مستندٌة ـ خطابات ضمان[

 الشٌكات من جمٌع البنون .ـ  حك السحب واإلٌداع وإصدار 

 ـ  حك إتخاذ كافة اإلجراءات المانونٌة واإلدارٌة والمالٌة للشركة .

 ـ  حك التصرفات بصفة عامة باسم ولصالح الشركة وحك لبض ودفع المبالػ والتولٌع نٌابة عنها.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ـ  حك تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم .

 ة العمود والمشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل .ـ  حك إبرام كاف

 130155برلم       23103121ـ ، تارٌخ : 

عادل عبد المولى عبد الرسول  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  حك فتح الحسابات بجمٌع البنون بكافة أنواعها  -  1112

 ضمان[]جارى ـ إعتمادات مستندٌة ـ خطابات 

 ـ  حك السحب واإلٌداع وإصدار الشٌكات من جمٌع البنون .

 ـ  حك إتخاذ كافة اإلجراءات المانونٌة واإلدارٌة والمالٌة للشركة .

 ـ  حك التصرفات بصفة عامة باسم ولصالح الشركة وحك لبض ودفع المبالػ والتولٌع نٌابة عنها.

 مرتباتهم وأجورهم .ـ  حك تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد 

 ـ  حك إبرام كافة العمود والمشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل .

 130155برلم       23103121ـ ، تارٌخ : 

 سنٌة ٌحٌى حنفى احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر من صالحٌات . -  1113

 ـ  حك التعامل مع البنون رسمٌاً من خالل رسائل الفاكس .

 ـ  حك التعامل وتمثٌل الشركة أمام مصلحة الجمارن .

 130155برلم       23103121ـ  حك التعامل وتمثٌل الشركة أمام هٌئة التؤمٌنات اإلجتماعٌة وكافة إدارات المرور ، تارٌخ : 

ل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  حك توكٌل الؽٌر فى كل أو احمد عادل عبد المولى عبد الرسو -  1114

 بعض ما ذكر من صالحٌات .

 ـ  حك التعامل مع البنون رسمٌاً من خالل رسائل الفاكس .

 ـ  حك التعامل وتمثٌل الشركة أمام مصلحة الجمارن .

 130155برلم       23103121ة وكافة إدارات المرور ، تارٌخ : ـ  حك التعامل وتمثٌل الشركة أمام هٌئة التؤمٌنات اإلجتماعٌ

عادل عبد المولى عبد الرسول  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر من  -  1115

 صالحٌات .

 ـ  حك التعامل مع البنون رسمٌاً من خالل رسائل الفاكس .

 ام مصلحة الجمارن .ـ  حك التعامل وتمثٌل الشركة أم

 130155برلم       23103121ـ  حك التعامل وتمثٌل الشركة أمام هٌئة التؤمٌنات اإلجتماعٌة وكافة إدارات المرور ، تارٌخ : 

 -ٌاسر على احمد رجب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تحدٌد اختصاصات مجلس اإلدارة  كاآلتً : -  1116

رئٌس مجلس اإلدارة الحك فً تمثٌل الشركة و التولٌع عنها أمام كافة الجهات الحكومٌة  -جب السٌد / ٌاسر على أحمد ر -1

و الهٌئات العامة و كافة الهٌئات و الجهات الؽٌر حكومٌة و كذلن تمثٌل الشركة أمام المضاء وفى شراء و بٌع أى من أصول الشركة 

 و له ما سبك أوسع السلطات .

من أعضاء مجلس اإلدارة مجتمعٌن من بٌن السادة / ٌاسر على أحمد رجب ، و اٌهاب محى إعطاء الصالحٌة إلثنٌن  -2

 13426برلم       23103122الدٌن عبد السٌد  ، و سامى عبد الرحٌم فإاد و ذلن فى ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -: ٌاسر على احمد رجب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تحدٌد اختصاصات مجلس اإلدارة  كاآلتً -  1111

رئٌس مجلس اإلدارة الحك فً تمثٌل الشركة و التولٌع عنها أمام كافة الجهات الحكومٌة  -السٌد / ٌاسر على أحمد رجب  -1

و الهٌئات العامة و كافة الهٌئات و الجهات الؽٌر حكومٌة و كذلن تمثٌل الشركة أمام المضاء وفى شراء و بٌع أى من أصول الشركة 

 ات .و له ما سبك أوسع السلط

إعطاء الصالحٌة إلثنٌن من أعضاء مجلس اإلدارة مجتمعٌن من بٌن السادة / ٌاسر على أحمد رجب ، و اٌهاب محى  -2

 13426برلم       23103122الدٌن عبد السٌد  ، و سامى عبد الرحٌم فإاد و ذلن فى ، تارٌخ : 

ٌع على الشٌكات و األعمال المصرفٌة و السحب و ٌاسر على احمد رجب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  التول -  1111

اإلٌداع و التحوٌالت المصرفٌة و كافة الشئون المالٌة وكذا تمثٌل الشركة و التولٌع عنها أمام البنون و فتح االعتمادات المستندٌة و 

الحك فً االلتراض و الرهن  باسم اصدار خطابات الضمان و التولٌع علً عمود التسهٌالت االئتمانٌة و مستندات المدٌونٌة و لهما 

الشركة من البنون و الحك فً شراء و بٌع أصول الشركة و التولٌع علً عمودها أمام الشهر العماري و كافة الجهات الحكومٌة و 

 الؽٌر حكومٌة .

 13426برلم       23103122للسٌد / نائب رئٌس مجلس اإلدارة ، تارٌخ :  -3

شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  التولٌع على الشٌكات و األعمال المصرفٌة و السحب و  ٌاسر على احمد رجب  -  1110

اإلٌداع و التحوٌالت المصرفٌة و كافة الشئون المالٌة وكذا تمثٌل الشركة و التولٌع عنها أمام البنون و فتح االعتمادات المستندٌة و 

ئتمانٌة و مستندات المدٌونٌة و لهما الحك فً االلتراض و الرهن  باسم اصدار خطابات الضمان و التولٌع علً عمود التسهٌالت اال

الشركة من البنون و الحك فً شراء و بٌع أصول الشركة و التولٌع علً عمودها أمام الشهر العماري و كافة الجهات الحكومٌة و 

 الؽٌر حكومٌة .

 13426م   برل    23103122للسٌد / نائب رئٌس مجلس اإلدارة ، تارٌخ :  -3

ٌاسر على احمد رجب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و العضو المنتدب الحك فً التولٌع عن الشركة و التولٌع  -  1123

    23103122على كافة أنواع العمود و تمثٌل الشركة و التولٌع عنها أمام كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة . ، تارٌخ : 

 13426برلم   

ٌاسر على احمد رجب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و العضو المنتدب الحك فً التولٌع عن الشركة و التولٌع  -  1121

    23103122على كافة أنواع العمود و تمثٌل الشركة و التولٌع عنها أمام كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة . ، تارٌخ : 

 13426برلم   

    23103122استماله ، تارٌخ : -سن  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  تنفٌذي للشركه.مروة بكرى دمحم ح -  1122

 0211برلم   

برلم       23103122استماله ، تارٌخ : -مازن السٌد احمد السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذي للشركه. -  1123

0211 

    23103122استماله ، تارٌخ : -شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تنفٌذي للشركه.أحمد دمحم السٌد السٌد أبو النٌل   -  1124

 0211برلم   

    23103122استماله ، تارٌخ : -إسماعٌل سلٌمان األعصر  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تنفٌذي للشركه. -  1125

 0211برلم   

 0211برلم       23103122استماله ، تارٌخ : -نجوى دمحم عبد الرحمن بدوى  شركة مساهمة  مدٌر  تنفٌذي للشركه. -  1126

 0211برلم       23103122استماله ، تارٌخ : -هانى دمحم ٌسرى نجٌب الكشٌر  شركة مساهمة  مدٌر  تنفٌذي للشركه. -  1121

 0211برلم       23103122مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  استماله ، تارٌخ : مروة بكرى دمحم حسن  شركة  -  1121

 0211برلم       23103122مازن السٌد احمد السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1120



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 0211برلم       23103122تارٌخ :  أحمد دمحم السٌد السٌد أبو النٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، -  1133

 0211برلم       23103122إسماعٌل سلٌمان األعصر  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1131

 0211برلم       23103122نجوى دمحم عبد الرحمن بدوى  شركة مساهمة  مدٌر  استماله ، تارٌخ :  -  1132

 0211برلم       23103122سرى نجٌب الكشٌر  شركة مساهمة  مدٌر  استماله ، تارٌخ : هانى دمحم ٌ -  1133

برلم       23103122مروة بكرى دمحم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  تنفٌذى للشركة ، تارٌخ :  -  1134

0211 

 0211برلم       23103122ى للشركة ، تارٌخ : مازن السٌد احمد السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذ -  1135

برلم       23103122أحمد دمحم السٌد السٌد أبو النٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تنفٌذى للشركة ، تارٌخ :  -  1136

0211 

برلم       23103122إسماعٌل سلٌمان األعصر  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تنفٌذى للشركة ، تارٌخ :  -  1131

0211 

 0211برلم       23103122نجوى دمحم عبد الرحمن بدوى  شركة مساهمة  مدٌر  تنفٌذى للشركة ، تارٌخ :  -  1131

 0211برلم       23103122هانى دمحم ٌسرى نجٌب الكشٌر  شركة مساهمة  مدٌر  تنفٌذى للشركة ، تارٌخ :  -  1130

 0211برلم       23103122ة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة   ، تارٌخ : مروة بكرى دمحم حسن  شرك -  1143

 0211برلم       23103122مازن السٌد احمد السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1141

 0211برلم       23103122أحمد دمحم السٌد السٌد أبو النٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1142

 0211برلم       23103122إسماعٌل سلٌمان األعصر  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1143

 0211برلم       23103122نجوى دمحم عبد الرحمن بدوى  شركة مساهمة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  1144

 0211برلم       23103122ر   ، تارٌخ : هانى دمحم ٌسرى نجٌب الكشٌر  شركة مساهمة  مدٌ -  1145

مروة بكرى دمحم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  ولد وافك المجلس باالجماع على تفوٌض كل من  -  1146

س ادارى كنائب رئٌس مجل -كرئٌس مجلس ادارة الشركة والسٌد/ اسماعٌل سلٌمان االعصر  -السٌد / احمد دمحم السٌد السٌد ابو النٌل 

كعضو مجلس ادارة مجتمعٌٌن او منفردٌن فى تمثٌل الشركة أمام الجهات االدارٌة  -الشركة والسٌدة / مروة بكرى دمحم حسن ابراهٌم 

والحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع االعمال الخاص والعام وكافة الجهات المضائٌة باختالؾ دراجاتها وفى التولٌع على جمٌع العمود 

 0211برلم       23103122الشركة باختالؾ أنواعها وفى فسخها والتنازل ، تارٌخ : المبرمة مع 

مازن السٌد احمد السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولد وافك المجلس باالجماع على تفوٌض كل من السٌد /  -  1141

كنائب رئٌس مجلس ادارى  -ٌل سلٌمان االعصر كرئٌس مجلس ادارة الشركة والسٌد/ اسماع -احمد دمحم السٌد السٌد ابو النٌل 

كعضو مجلس ادارة مجتمعٌٌن او منفردٌن فى تمثٌل الشركة أمام الجهات االدارٌة  -الشركة والسٌدة / مروة بكرى دمحم حسن ابراهٌم 

تولٌع على جمٌع العمود والحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع االعمال الخاص والعام وكافة الجهات المضائٌة باختالؾ دراجاتها وفى ال

 0211برلم       23103122المبرمة مع الشركة باختالؾ أنواعها وفى فسخها والتنازل ، تارٌخ : 

أحمد دمحم السٌد السٌد أبو النٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ولد وافك المجلس باالجماع على تفوٌض كل من  -  1141

كنائب رئٌس مجلس ادارى  -كرئٌس مجلس ادارة الشركة والسٌد/ اسماعٌل سلٌمان االعصر  -لنٌل السٌد / احمد دمحم السٌد السٌد ابو ا

كعضو مجلس ادارة مجتمعٌٌن او منفردٌن فى تمثٌل الشركة أمام الجهات االدارٌة  -الشركة والسٌدة / مروة بكرى دمحم حسن ابراهٌم 

كافة الجهات المضائٌة باختالؾ دراجاتها وفى التولٌع على جمٌع العمود والحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع االعمال الخاص والعام و

 0211برلم       23103122المبرمة مع الشركة باختالؾ أنواعها وفى فسخها والتنازل ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

من  إسماعٌل سلٌمان األعصر  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ولد وافك المجلس باالجماع على تفوٌض كل -  1140

كنائب رئٌس مجلس ادارى  -كرئٌس مجلس ادارة الشركة والسٌد/ اسماعٌل سلٌمان االعصر  -السٌد / احمد دمحم السٌد السٌد ابو النٌل 

كعضو مجلس ادارة مجتمعٌٌن او منفردٌن فى تمثٌل الشركة أمام الجهات االدارٌة  -الشركة والسٌدة / مروة بكرى دمحم حسن ابراهٌم 

ؽٌر حكومٌة ولطاع االعمال الخاص والعام وكافة الجهات المضائٌة باختالؾ دراجاتها وفى التولٌع على جمٌع العمود والحكومٌة وال

 0211برلم       23103122المبرمة مع الشركة باختالؾ أنواعها وفى فسخها والتنازل ، تارٌخ : 

لمجلس باالجماع على تفوٌض كل من السٌد / احمد دمحم نجوى دمحم عبد الرحمن بدوى  شركة مساهمة  مدٌر  ولد وافك ا -  1153

كنائب رئٌس مجلس ادارى الشركة والسٌدة  -كرئٌس مجلس ادارة الشركة والسٌد/ اسماعٌل سلٌمان االعصر  -السٌد السٌد ابو النٌل 

جهات االدارٌة والحكومٌة كعضو مجلس ادارة مجتمعٌٌن او منفردٌن فى تمثٌل الشركة أمام ال -/ مروة بكرى دمحم حسن ابراهٌم 

والؽٌر حكومٌة ولطاع االعمال الخاص والعام وكافة الجهات المضائٌة باختالؾ دراجاتها وفى التولٌع على جمٌع العمود المبرمة مع 

 0211برلم       23103122الشركة باختالؾ أنواعها وفى فسخها والتنازل ، تارٌخ : 

ركة مساهمة  مدٌر  ولد وافك المجلس باالجماع على تفوٌض كل من السٌد / احمد دمحم هانى دمحم ٌسرى نجٌب الكشٌر  ش -  1151

كنائب رئٌس مجلس ادارى الشركة والسٌدة  -كرئٌس مجلس ادارة الشركة والسٌد/ اسماعٌل سلٌمان االعصر  -السٌد السٌد ابو النٌل 

ردٌن فى تمثٌل الشركة أمام الجهات االدارٌة والحكومٌة كعضو مجلس ادارة مجتمعٌٌن او منف -/ مروة بكرى دمحم حسن ابراهٌم 

والؽٌر حكومٌة ولطاع االعمال الخاص والعام وكافة الجهات المضائٌة باختالؾ دراجاتها وفى التولٌع على جمٌع العمود المبرمة مع 

 0211برلم       23103122الشركة باختالؾ أنواعها وفى فسخها والتنازل ، تارٌخ : 

روة بكرى دمحم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  عنها وذلن فى حدود ؼرض الشركة وتحت اسم م -  1152

الشركة والى منهما الحك فى فتح وؼلك الحسابات بالبنون والتولٌع على الشٌكات واالفراج عن راسمال الشركة فى البنون مجتمعٌن 

 0211برلم       23103122او منفردٌن . ، تارٌخ : 

مازن السٌد احمد السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عنها وذلن فى حدود ؼرض الشركة وتحت اسم الشركة  -  1153

والى منهما الحك فى فتح وؼلك الحسابات بالبنون والتولٌع على الشٌكات واالفراج عن راسمال الشركة فى البنون مجتمعٌن او 

 0211   برلم    23103122منفردٌن . ، تارٌخ : 

أحمد دمحم السٌد السٌد أبو النٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عنها وذلن فى حدود ؼرض الشركة وتحت اسم  -  1154

الشركة والى منهما الحك فى فتح وؼلك الحسابات بالبنون والتولٌع على الشٌكات واالفراج عن راسمال الشركة فى البنون مجتمعٌن 

 0211برلم       23103122او منفردٌن . ، تارٌخ : 

إسماعٌل سلٌمان األعصر  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  عنها وذلن فى حدود ؼرض الشركة وتحت اسم  -  1155

الشركة والى منهما الحك فى فتح وؼلك الحسابات بالبنون والتولٌع على الشٌكات واالفراج عن راسمال الشركة فى البنون مجتمعٌن 

 0211برلم       23103122ٌخ : او منفردٌن . ، تار

نجوى دمحم عبد الرحمن بدوى  شركة مساهمة  مدٌر  عنها وذلن فى حدود ؼرض الشركة وتحت اسم الشركة والى منهما  -  1156

الحك فى فتح وؼلك الحسابات بالبنون والتولٌع على الشٌكات واالفراج عن راسمال الشركة فى البنون مجتمعٌن او منفردٌن . ، 

 0211برلم       23103122ٌخ : تار

 

هانى دمحم ٌسرى نجٌب الكشٌر  شركة مساهمة  مدٌر  عنها وذلن فى حدود ؼرض الشركة وتحت اسم الشركة والى  -  1151

منهما الحك فى فتح وؼلك الحسابات بالبنون والتولٌع على الشٌكات واالفراج عن راسمال الشركة فى البنون مجتمعٌن او منفردٌن . 

 0211برلم       23103122ارٌخ : ، ت

احمد فتحً دمحم احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌملن رئٌس مجلس االدارة  منفردا  حك التولٌع على معامالت  -  1151

لتوكٌالت الشركة وتعهداتها وتمثٌلها أمام الؽٌر وأمام المضاء  وكافة الجهات  وكافة الهٌئات  ومصلحة الجمارن وهٌئة المٌناء وا

المالحٌة والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وشعبة خدمات النمل البحرى وشئون المستخلصٌن  والمصالح واالدارات 

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة  وتمثٌل الشركة أمام البنون  وله الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن                أو وكالء مفوضٌن  وله 

 12023برلم       23103122ذ المرارات الالزمة والتصرؾ بالبٌع ، تارٌخ : الحك فى اتخا

احمد فتحً دمحم احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  أو الرهن فى أصول الشركة  وجمٌع ممتلكاتها  دون الرجوع  -  1150

الحسابات وصرؾ الشٌكات والسندات األذنٌة   لبالى المساهمٌن  وكذلن المعامالت البنكٌة  فى  السحب واالٌداع وااللتراض وفتح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

واجراء كافة التسهٌالت والتسوٌات االئتمانٌة  وله الحك                فى تفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر .ال ٌنصب 

للمساهمٌن  التصدٌك على ماورد بشان الصالحٌات بالتصرؾ فى اصول الشركة وجمٌع ممتلكاتها للنفس او الؽٌر دون الرجوع

 12023برلم       23103122من الالئحة التنفٌذٌه للمانون رلم ، تارٌخ : 211اعمالن لنص المادة م/

وضرورة ان ٌسبك التراخٌص بذلن لرار  1011لسنة  150احمد فتحً دمحم احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  1163

 12023برلم       23103122الجمعٌة العامة للشركه . ، تارٌخ :  من الجمعٌة العامة لكل حالة على حدة واالختصاص فى

 2131برلم       23103122زؼلول طه حسٌن الفمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  1161

 2131برلم       23103122عادل عبدالسالم دمحم السعودى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  1162

 2131برلم       23103122عمرو زؼلول طه الفمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  1163

برلم       23103122دمحم ناجى احمد محمود الشورى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  1164

2131 

تجدٌد تعٌٌن اعضاء مجلس االدارة و تحدٌد صالحٌاتهم -1شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  زؼلول طه حسٌن الفمى   -  1165

 -كما ٌلً:

نائب رئٌس مجلس االدارة  -رئٌس مجلس االدارة و السٌد / دمحم ناجً احمد محمود الشورى  -السٌد / عادل عبد السالم دمحم السعودي 

ارة المنتدب منفردٌن او مجتمعٌن ٌمثلون الشركة امام المضاء كما لهم الحك عضو مجلس االد  -و السٌد / عمرو زؼلول طه الفمً 

فً التولٌع عن الشركة كما لهم الحك فً السحب و االٌداع من البنون المختلفة ولهم حك شراء االصول الثابتة و المنمولة كما لهم 

 2131برلم       23103122الحك فً بٌع االصول الثابتة و المنمولة ، تارٌخ : 

تجدٌد تعٌٌن اعضاء مجلس االدارة و تحدٌد -1عادل عبدالسالم دمحم السعودى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  1166

 -صالحٌاتهم كما ٌلً:

نائب رئٌس مجلس االدارة  -رئٌس مجلس االدارة و السٌد / دمحم ناجً احمد محمود الشورى  -السٌد / عادل عبد السالم دمحم السعودي 

عضو مجلس االدارة المنتدب منفردٌن او مجتمعٌن ٌمثلون الشركة امام المضاء كما لهم الحك   -لسٌد / عمرو زؼلول طه الفمً و ا

فً التولٌع عن الشركة كما لهم الحك فً السحب و االٌداع من البنون المختلفة ولهم حك شراء االصول الثابتة و المنمولة كما لهم 

 2131برلم       23103122تة و المنمولة ، تارٌخ : الحك فً بٌع االصول الثاب

تجدٌد تعٌٌن اعضاء مجلس االدارة و تحدٌد صالحٌاتهم -1عمرو زؼلول طه الفمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  1161

 -كما ٌلً:

نائب رئٌس مجلس االدارة  -لشورى رئٌس مجلس االدارة و السٌد / دمحم ناجً احمد محمود ا -السٌد / عادل عبد السالم دمحم السعودي 

عضو مجلس االدارة المنتدب منفردٌن او مجتمعٌن ٌمثلون الشركة امام المضاء كما لهم الحك   -و السٌد / عمرو زؼلول طه الفمً 

ة كما لهم فً التولٌع عن الشركة كما لهم الحك فً السحب و االٌداع من البنون المختلفة ولهم حك شراء االصول الثابتة و المنمول

 2131برلم       23103122الحك فً بٌع االصول الثابتة و المنمولة ، تارٌخ : 

تجدٌد تعٌٌن اعضاء مجلس االدارة و تحدٌد -1دمحم ناجى احمد محمود الشورى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   -  1161

 -صالحٌاتهم كما ٌلً:

نائب رئٌس مجلس االدارة  -ٌس مجلس االدارة و السٌد / دمحم ناجً احمد محمود الشورى رئ -السٌد / عادل عبد السالم دمحم السعودي 

عضو مجلس االدارة المنتدب منفردٌن او مجتمعٌن ٌمثلون الشركة امام المضاء كما لهم الحك   -و السٌد / عمرو زؼلول طه الفمً 

ن المختلفة ولهم حك شراء االصول الثابتة و المنمولة كما لهم فً التولٌع عن الشركة كما لهم الحك فً السحب و االٌداع من البنو

 2131برلم       23103122الحك فً بٌع االصول الثابتة و المنمولة ، تارٌخ : 

زؼلول طه حسٌن الفمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المملوكة للشركة كما لهم الحك فً بٌع السٌارات المملوكة  -  1160

برلم       23103122نواعها اما الحك فً االلتراض من البنون فٌكون بتفوٌض من مجلس االدارة ، تارٌخ : للشركة بكافة ا

2131 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عادل عبدالسالم دمحم السعودى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المملوكة للشركة كما لهم الحك فً بٌع السٌارات  -  1113

برلم       23103122اللتراض من البنون فٌكون بتفوٌض من مجلس االدارة ، تارٌخ : المملوكة للشركة بكافة انواعها اما الحك فً ا

2131 

عمرو زؼلول طه الفمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المملوكة للشركة كما لهم الحك فً بٌع السٌارات المملوكة  -  1111

برلم       23103122ض من مجلس االدارة ، تارٌخ : للشركة بكافة انواعها اما الحك فً االلتراض من البنون فٌكون بتفوٌ

2131 

دمحم ناجى احمد محمود الشورى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  المملوكة للشركة كما لهم الحك فً بٌع  -  1112

رة ، تارٌخ : السٌارات المملوكة للشركة بكافة انواعها اما الحك فً االلتراض من البنون فٌكون بتفوٌض من مجلس االدا

 2131برلم       23103122

تامر حسن عبد اللطٌؾ إبراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر عام  لشركة الصباح للصناعات الؽذائٌة ش.م.م وتكون اختصاصاته  -  1113

 وصالحٌاته ومسئولٌاته كالتالً:

ام والشركة وكافة الجهات المعنٌة  عن أي اإلشراؾ الكامل علً إدارة إنتاج المصانع وٌتحمل كامل المسئولٌة المانونٌة أم .1

 مخالفة فً اإلنتاج.

له حك التولٌع وتمثٌل الشركة أمام إدارات الصحة والتؤمٌنات االجتماعٌة ومكتب العمل والتموٌن والجمارن وألسام  .2

 -علً سبٌل المثال ال الحصر  -كالكهرباء والمٌاه والصرؾ الصحً والتلٌفونات والؽاز الطبٌعً  -ومراكز الشرطة والمرافك العامة 

 3111برلم       23103122والهٌئات ، تارٌخ : 

تامر حسن عبد اللطٌؾ إبراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر عام  المضائٌة ومصلحة الضرائب بؤنواعها والهٌئات الحكومٌة  -  1114

 وؼٌر الحكومٌة. وٌتعامل نٌابة عن الشركة مع كل تلن الجهات. 

 مل علً كافة النشاطات والعملٌات الٌومٌة فً الشركة.اإلشراؾ الكا .3

 تمثٌل الشركة فً المإتمرات واالجتماعات المحلٌة واإلللٌمٌة والدولٌة. .4

له السلطة المطلمة والحك الكامل فً مراجعة أعمال الموظفٌن ومحاسبتهم باإلضافة إلً تولٌع الجزاءات اإلدارٌة وإصدار  .5

    23103122أمر صرؾ الحوافز والمكافآت بعد موافمة ممثل مجلس اإلدارة لكل من: المدٌر اإلداري ، مدٌر اإلنتاج ، تارٌخ : 

 3111برلم   

عبد اللطٌؾ إبراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر عام  ، مدٌر مكتب المدٌر العام ، مدٌروا الوحدات اإلدارٌة  تامر حسن -  1115

 واإلدارات وأفراد العمل بمكتب المدٌر العام ، السكرتارٌة التنفٌذٌة.

ك فً توجٌه له الحك فً إصدار التوصٌات الخاصة فً تولٌع الفصل والجزاءات أو اإلحالة إلً التحمٌك والحك المطل .6

 األسئلة لكافة المسئولٌن والعاملٌن عن أحوال العمل والمشاكل التً تواجههم.

 له الحك المطلك فً إصدار كافة المرارات التً تحدث تحسٌن فً اإلنتاج وفً نتائج األعمال. .1

 حك اإلدارة التنفٌذٌة. .1

 3111برلم       23103122وٌسؤل مسئولٌة لانونٌة كاملة أمام الشركة ، تارٌخ :  .0

تامر حسن عبد اللطٌؾ إبراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر عام  وكافة الجهات المعنٌة عن أٌة مخالفات تحدث فً اإلنتاج أو  -  1116

مخالفة أحكام السالمة والصحة المهنٌة أو مخالفة أحكام لانون العمل والتؤمٌنات االجتماعٌة طوال مدة تعٌٌنه. ، تارٌخ : 

 3111برلم       23103122

 140141برلم       23103122نٌكول ملن ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1111

 140141برلم       23103122نٌكول ملن ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 140141برلم       23103122ة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : نٌكول ملن ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدود -  1110

 140141برلم       23103122كرٌستوؾ جٌن جابلاير ساسى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1113

 140141برلم       23103122كرٌستوؾ جٌن جابلاير ساسى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1111

 140141برلم       23103122كرٌستوؾ جٌن جابلاير ساسى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1112

 140141برلم       23103122انطوان صاصى  ذات مسئولٌة محدودة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1113

 140141برلم       23103122محدودة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  انطوان صاصى  ذات مسئولٌة -  1114

 140141برلم       23103122انطوان صاصى  ذات مسئولٌة محدودة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1115

 140141رلم   ب    23103122اودرٌه انطوان صاصى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1116

 140141برلم       23103122اودرٌه انطوان صاصى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1111

 140141برلم       23103122اودرٌه انطوان صاصى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1111

 دودة  عضو مجلس ادارة  المائمة أ:نٌكول ملن ابراهٌم  ذات مسئولٌة مح -  1110

 رئٌس مجلس االدارة السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صاصى  1

 نائب رئٌس مجلس االدارة السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى  2

 عضو مجلس االدارة السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم  3

 عضو مجلس االدارة السٌدة / اودرٌه انطوان صاصى  4

 ض السٌد / لبٌب حنا معو 5

 السٌد / عادل ٌوسؾ مرلص  6

 المائمة ب : 

 السٌد / اٌمن ماهر متٌاس  -1

 السٌد/ كامل دمحم كامل احمد  -2

 المائمة ج :

 السٌد / ابرام فتحً منصور  .1

 السٌد هانً جورج جوستٌنو كاالش  .2

 140141برلم       23103122وٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ ، تارٌخ : 

 نٌكول ملن ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  المائمة أ: -  1103

 رئٌس مجلس االدارة السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صاصى  1

 نائب رئٌس مجلس االدارة السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى  2

 عضو مجلس االدارة السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم  3



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ودرٌه انطوان صاصى عضو مجلس االدارة السٌدة / ا 4

 السٌد / لبٌب حنا معوض  5

 السٌد / عادل ٌوسؾ مرلص  6

 المائمة ب : 

 السٌد / اٌمن ماهر متٌاس  -1

 السٌد/ كامل دمحم كامل احمد  -2

 المائمة ج :

 السٌد / ابرام فتحً منصور  .1

 السٌد هانً جورج جوستٌنو كاالش  .2

 140141برلم       23103122وٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ ، تارٌخ : 

 نٌكول ملن ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  المائمة أ: -  1101

 رئٌس مجلس االدارة السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صاصى  1

 نائب رئٌس مجلس االدارة السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى  2

 عضو مجلس االدارة السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم  3

 ضو مجلس االدارة السٌدة / اودرٌه انطوان صاصى ع 4

 السٌد / لبٌب حنا معوض  5

 السٌد / عادل ٌوسؾ مرلص  6

 المائمة ب : 

 السٌد / اٌمن ماهر متٌاس  -1

 السٌد/ كامل دمحم كامل احمد  -2

 المائمة ج :

 السٌد / ابرام فتحً منصور  .1

 السٌد هانً جورج جوستٌنو كاالش  .2

 140141برلم       23103122وٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ ، تارٌخ : 

 كرٌستوؾ جٌن جابلاير ساسى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  المائمة أ: -  1102

 رئٌس مجلس االدارة السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صاصى  1

 نائب رئٌس مجلس االدارة السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى  2

 ضو مجلس االدارة السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم ع 3



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عضو مجلس االدارة السٌدة / اودرٌه انطوان صاصى  4

 السٌد / لبٌب حنا معوض  5

 السٌد / عادل ٌوسؾ مرلص  6

 المائمة ب : 

 السٌد / اٌمن ماهر متٌاس  -1

 السٌد/ كامل دمحم كامل احمد  -2

 المائمة ج :

 السٌد / ابرام فتحً منصور  .1

 السٌد هانً جورج جوستٌنو كاالش  .2

 140141برلم       23103122وٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ ، تارٌخ : 

 كرٌستوؾ جٌن جابلاير ساسى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  المائمة أ: -  1103

 رئٌس مجلس االدارة السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صاصى  1

 رة السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى نائب رئٌس مجلس االدا 2

 عضو مجلس االدارة السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم  3

 عضو مجلس االدارة السٌدة / اودرٌه انطوان صاصى  4

 السٌد / لبٌب حنا معوض  5

 السٌد / عادل ٌوسؾ مرلص  6

 المائمة ب : 

 السٌد / اٌمن ماهر متٌاس  -1

 السٌد/ كامل دمحم كامل احمد  -2

 ج : المائمة

 السٌد / ابرام فتحً منصور  .1

 السٌد هانً جورج جوستٌنو كاالش  .2

 140141برلم       23103122وٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ ، تارٌخ : 

 كرٌستوؾ جٌن جابلاير ساسى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  المائمة أ: -  1104

 رئٌس مجلس االدارة السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صاصى  1

 نائب رئٌس مجلس االدارة السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى  2

 عضو مجلس االدارة السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم  3



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عضو مجلس االدارة السٌدة / اودرٌه انطوان صاصى  4

 السٌد / لبٌب حنا معوض  5

 السٌد / عادل ٌوسؾ مرلص  6

 ئمة ب : الما

 السٌد / اٌمن ماهر متٌاس  -1

 السٌد/ كامل دمحم كامل احمد  -2

 المائمة ج :

 السٌد / ابرام فتحً منصور  .1

 السٌد هانً جورج جوستٌنو كاالش  .2

 140141برلم       23103122وٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ ، تارٌخ : 

 ٌس مجلس ادارة  المائمة أ:انطوان صاصى  ذات مسئولٌة محدودة  نائب رئ -  1105

 رئٌس مجلس االدارة السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صاصى  1

 نائب رئٌس مجلس االدارة السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى  2

 عضو مجلس االدارة السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم  3

 عضو مجلس االدارة السٌدة / اودرٌه انطوان صاصى  4

 السٌد / لبٌب حنا معوض  5

 سٌد / عادل ٌوسؾ مرلص ال 6

 المائمة ب : 

 السٌد / اٌمن ماهر متٌاس  -1

 السٌد/ كامل دمحم كامل احمد  -2

 المائمة ج :

 السٌد / ابرام فتحً منصور  .1

 السٌد هانً جورج جوستٌنو كاالش  .2

 140141برلم       23103122وٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ ، تارٌخ : 

 انطوان صاصى  ذات مسئولٌة محدودة  نائب رئٌس مجلس ادارة  المائمة أ: -  1106

 رئٌس مجلس االدارة السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صاصى  1

 نائب رئٌس مجلس االدارة السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى  2

 عضو مجلس االدارة السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم  3



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ودرٌه انطوان صاصى عضو مجلس االدارة السٌدة / ا 4

 السٌد / لبٌب حنا معوض  5

 السٌد / عادل ٌوسؾ مرلص  6

 المائمة ب : 

 السٌد / اٌمن ماهر متٌاس  -1

 السٌد/ كامل دمحم كامل احمد  -2

 المائمة ج :

 السٌد / ابرام فتحً منصور  .1

 السٌد هانً جورج جوستٌنو كاالش  .2

 140141برلم       23103122وٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ ، تارٌخ : 

 انطوان صاصى  ذات مسئولٌة محدودة  نائب رئٌس مجلس ادارة  المائمة أ: -  1101

 رئٌس مجلس االدارة السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صاصى  1

 نائب رئٌس مجلس االدارة السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى  2

 عضو مجلس االدارة السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم  3

 ضو مجلس االدارة السٌدة / اودرٌه انطوان صاصى ع 4

 السٌد / لبٌب حنا معوض  5

 السٌد / عادل ٌوسؾ مرلص  6

 المائمة ب : 

 السٌد / اٌمن ماهر متٌاس  -1

 السٌد/ كامل دمحم كامل احمد  -2

 المائمة ج :

 السٌد / ابرام فتحً منصور  .1

 السٌد هانً جورج جوستٌنو كاالش  .2

 140141برلم       23103122السٌد / كرٌستوؾ ، تارٌخ : وٌكون لكل من 

 اودرٌه انطوان صاصى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  المائمة أ: -  1101

 رئٌس مجلس االدارة السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صاصى  1

 نائب رئٌس مجلس االدارة السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى  2

 عضو مجلس االدارة السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم  3



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عضو مجلس االدارة السٌدة / اودرٌه انطوان صاصى  4

 السٌد / لبٌب حنا معوض  5

 السٌد / عادل ٌوسؾ مرلص  6

 المائمة ب : 

 السٌد / اٌمن ماهر متٌاس  -1

 السٌد/ كامل دمحم كامل احمد  -2

 المائمة ج :

 ر السٌد / ابرام فتحً منصو .1

 السٌد هانً جورج جوستٌنو كاالش  .2

 140141برلم       23103122وٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ ، تارٌخ : 

 اودرٌه انطوان صاصى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  المائمة أ: -  1100

 رئٌس مجلس االدارة السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صاصى  1

 لسٌد / انطوان ؼبلاير صاصى نائب رئٌس مجلس االدارة ا 2

 عضو مجلس االدارة السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم  3

 عضو مجلس االدارة السٌدة / اودرٌه انطوان صاصى  4

 السٌد / لبٌب حنا معوض  5

 السٌد / عادل ٌوسؾ مرلص  6

 المائمة ب : 

 السٌد / اٌمن ماهر متٌاس  -1

 السٌد/ كامل دمحم كامل احمد  -2

 المائمة ج :

 السٌد / ابرام فتحً منصور  .1

 السٌد هانً جورج جوستٌنو كاالش  .2

 140141برلم       23103122وٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ ، تارٌخ : 

 اودرٌه انطوان صاصى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  المائمة أ: -  1233

 رئٌس مجلس االدارة السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صاصى  1

 نائب رئٌس مجلس االدارة السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى  2

 عضو مجلس االدارة السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم  3
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 عضو مجلس االدارة السٌدة / اودرٌه انطوان صاصى  4

 السٌد / لبٌب حنا معوض  5

 السٌد / عادل ٌوسؾ مرلص  6

 ئمة ب : الما

 السٌد / اٌمن ماهر متٌاس  -1

 السٌد/ كامل دمحم كامل احمد  -2

 المائمة ج :

 السٌد / ابرام فتحً منصور  .1

 السٌد هانً جورج جوستٌنو كاالش  .2

 140141برلم       23103122وٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ ، تارٌخ : 

ضو مجلس ادارة  جان ؼبلاير صاصى او السٌد انطوان ؼبلاير صاصى  او نٌكول ملن ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  ع -  1231

السٌد/ نٌكول ملن ابراهٌم  او السٌدة / اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع عن الشركة باالنفراد فى البنون وكطافة الجهات 

 المصرفٌة واالعمال المصرفٌة والتسهٌالت االئتمانٌة والرهن  

ب حنا معوض او السٌد /عادل ٌوسؾ مرلص  منفردٌن حك فتح الحسابات باسم الشركة والتولٌع عن وٌكون لكل من السٌد /لبٌ

 الشركة لدى البنون فى االلتراض والحصول على التسهٌالت االئتمانٌة والرهن 

 140141برلم       23103122اما بخصوص المعامالت التالٌة فى البنون ٌكون حك التولٌع ، تارٌخ : 

كول ملن ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  جان ؼبلاير صاصى او السٌد انطوان ؼبلاير صاصى  او نٌ -  1232

السٌد/ نٌكول ملن ابراهٌم  او السٌدة / اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع عن الشركة باالنفراد فى البنون وكطافة الجهات 

 مانٌة والرهن  المصرفٌة واالعمال المصرفٌة والتسهٌالت االئت

وٌكون لكل من السٌد /لبٌب حنا معوض او السٌد /عادل ٌوسؾ مرلص  منفردٌن حك فتح الحسابات باسم الشركة والتولٌع عن 

 الشركة لدى البنون فى االلتراض والحصول على التسهٌالت االئتمانٌة والرهن 

 140141برلم       23103122: اما بخصوص المعامالت التالٌة فى البنون ٌكون حك التولٌع ، تارٌخ 

نٌكول ملن ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  جان ؼبلاير صاصى او السٌد انطوان ؼبلاير صاصى  او  -  1233

السٌد/ نٌكول ملن ابراهٌم  او السٌدة / اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع عن الشركة باالنفراد فى البنون وكطافة الجهات 

 فٌة واالعمال المصرفٌة والتسهٌالت االئتمانٌة والرهن  المصر

وٌكون لكل من السٌد /لبٌب حنا معوض او السٌد /عادل ٌوسؾ مرلص  منفردٌن حك فتح الحسابات باسم الشركة والتولٌع عن 

 الشركة لدى البنون فى االلتراض والحصول على التسهٌالت االئتمانٌة والرهن 

 140141برلم       23103122لٌة فى البنون ٌكون حك التولٌع ، تارٌخ : اما بخصوص المعامالت التا

كرٌستوؾ جٌن جابلاير ساسى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  جان ؼبلاير صاصى او السٌد انطوان ؼبلاير  -  1234

الشركة باالنفراد فى البنون وكطافة صاصى  او السٌد/ نٌكول ملن ابراهٌم  او السٌدة / اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع عن 

 الجهات المصرفٌة واالعمال المصرفٌة والتسهٌالت االئتمانٌة والرهن  

وٌكون لكل من السٌد /لبٌب حنا معوض او السٌد /عادل ٌوسؾ مرلص  منفردٌن حك فتح الحسابات باسم الشركة والتولٌع عن 

 ت االئتمانٌة والرهن الشركة لدى البنون فى االلتراض والحصول على التسهٌال
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 140141برلم       23103122اما بخصوص المعامالت التالٌة فى البنون ٌكون حك التولٌع ، تارٌخ : 

كرٌستوؾ جٌن جابلاير ساسى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  جان ؼبلاير صاصى او السٌد انطوان ؼبلاير  -  1235

او السٌدة / اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع عن الشركة باالنفراد فى البنون وكطافة  صاصى  او السٌد/ نٌكول ملن ابراهٌم 

 الجهات المصرفٌة واالعمال المصرفٌة والتسهٌالت االئتمانٌة والرهن  

وٌكون لكل من السٌد /لبٌب حنا معوض او السٌد /عادل ٌوسؾ مرلص  منفردٌن حك فتح الحسابات باسم الشركة والتولٌع عن 

 ركة لدى البنون فى االلتراض والحصول على التسهٌالت االئتمانٌة والرهن الش

 140141برلم       23103122اما بخصوص المعامالت التالٌة فى البنون ٌكون حك التولٌع ، تارٌخ : 

طوان ؼبلاير كرٌستوؾ جٌن جابلاير ساسى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  جان ؼبلاير صاصى او السٌد ان -  1236

صاصى  او السٌد/ نٌكول ملن ابراهٌم  او السٌدة / اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع عن الشركة باالنفراد فى البنون وكطافة 

 الجهات المصرفٌة واالعمال المصرفٌة والتسهٌالت االئتمانٌة والرهن  

وٌكون لكل من السٌد /لبٌب حنا معوض او السٌد /عادل ٌوسؾ مرلص  منفردٌن حك فتح الحسابات باسم الشركة والتولٌع عن 

 الشركة لدى البنون فى االلتراض والحصول على التسهٌالت االئتمانٌة والرهن 

 140141رلم   ب    23103122اما بخصوص المعامالت التالٌة فى البنون ٌكون حك التولٌع ، تارٌخ : 

انطوان صاصى  ذات مسئولٌة محدودة  نائب رئٌس مجلس ادارة  جان ؼبلاير صاصى او السٌد انطوان ؼبلاير صاصى   -  1231

او السٌد/ نٌكول ملن ابراهٌم  او السٌدة / اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع عن الشركة باالنفراد فى البنون وكطافة الجهات 

 مصرفٌة والتسهٌالت االئتمانٌة والرهن  المصرفٌة واالعمال ال

وٌكون لكل من السٌد /لبٌب حنا معوض او السٌد /عادل ٌوسؾ مرلص  منفردٌن حك فتح الحسابات باسم الشركة والتولٌع عن 

 الشركة لدى البنون فى االلتراض والحصول على التسهٌالت االئتمانٌة والرهن 

 140141برلم       23103122كون حك التولٌع ، تارٌخ : اما بخصوص المعامالت التالٌة فى البنون ٌ

انطوان صاصى  ذات مسئولٌة محدودة  نائب رئٌس مجلس ادارة  جان ؼبلاير صاصى او السٌد انطوان ؼبلاير صاصى   -  1231

نون وكطافة الجهات او السٌد/ نٌكول ملن ابراهٌم  او السٌدة / اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع عن الشركة باالنفراد فى الب

 المصرفٌة واالعمال المصرفٌة والتسهٌالت االئتمانٌة والرهن  

وٌكون لكل من السٌد /لبٌب حنا معوض او السٌد /عادل ٌوسؾ مرلص  منفردٌن حك فتح الحسابات باسم الشركة والتولٌع عن 

 الشركة لدى البنون فى االلتراض والحصول على التسهٌالت االئتمانٌة والرهن 

 140141برلم       23103122ما بخصوص المعامالت التالٌة فى البنون ٌكون حك التولٌع ، تارٌخ : ا

انطوان صاصى  ذات مسئولٌة محدودة  نائب رئٌس مجلس ادارة  جان ؼبلاير صاصى او السٌد انطوان ؼبلاير صاصى   -  1230

حك التولٌع عن الشركة باالنفراد فى البنون وكطافة الجهات  او السٌد/ نٌكول ملن ابراهٌم  او السٌدة / اودرٌه انطوان صاصى

 المصرفٌة واالعمال المصرفٌة والتسهٌالت االئتمانٌة والرهن  

وٌكون لكل من السٌد /لبٌب حنا معوض او السٌد /عادل ٌوسؾ مرلص  منفردٌن حك فتح الحسابات باسم الشركة والتولٌع عن 

 صول على التسهٌالت االئتمانٌة والرهن الشركة لدى البنون فى االلتراض والح

 140141برلم       23103122اما بخصوص المعامالت التالٌة فى البنون ٌكون حك التولٌع ، تارٌخ : 

اودرٌه انطوان صاصى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  جان ؼبلاير صاصى او السٌد انطوان ؼبلاير  -  1213

ابراهٌم  او السٌدة / اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع عن الشركة باالنفراد فى البنون وكطافة صاصى  او السٌد/ نٌكول ملن 

 الجهات المصرفٌة واالعمال المصرفٌة والتسهٌالت االئتمانٌة والرهن  

ع عن وٌكون لكل من السٌد /لبٌب حنا معوض او السٌد /عادل ٌوسؾ مرلص  منفردٌن حك فتح الحسابات باسم الشركة والتولٌ

 الشركة لدى البنون فى االلتراض والحصول على التسهٌالت االئتمانٌة والرهن 
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 140141برلم       23103122اما بخصوص المعامالت التالٌة فى البنون ٌكون حك التولٌع ، تارٌخ : 

نطوان ؼبلاير اودرٌه انطوان صاصى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  جان ؼبلاير صاصى او السٌد ا -  1211

صاصى  او السٌد/ نٌكول ملن ابراهٌم  او السٌدة / اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع عن الشركة باالنفراد فى البنون وكطافة 

 الجهات المصرفٌة واالعمال المصرفٌة والتسهٌالت االئتمانٌة والرهن  

دٌن حك فتح الحسابات باسم الشركة والتولٌع عن وٌكون لكل من السٌد /لبٌب حنا معوض او السٌد /عادل ٌوسؾ مرلص  منفر

 الشركة لدى البنون فى االلتراض والحصول على التسهٌالت االئتمانٌة والرهن 

 140141برلم       23103122اما بخصوص المعامالت التالٌة فى البنون ٌكون حك التولٌع ، تارٌخ : 

مجلس ادارة  جان ؼبلاير صاصى او السٌد انطوان ؼبلاير  اودرٌه انطوان صاصى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو -  1212

صاصى  او السٌد/ نٌكول ملن ابراهٌم  او السٌدة / اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع عن الشركة باالنفراد فى البنون وكطافة 

 الجهات المصرفٌة واالعمال المصرفٌة والتسهٌالت االئتمانٌة والرهن  

حنا معوض او السٌد /عادل ٌوسؾ مرلص  منفردٌن حك فتح الحسابات باسم الشركة والتولٌع عن وٌكون لكل من السٌد /لبٌب 

 الشركة لدى البنون فى االلتراض والحصول على التسهٌالت االئتمانٌة والرهن 

 140141برلم       23103122اما بخصوص المعامالت التالٌة فى البنون ٌكون حك التولٌع ، تارٌخ : 

 ل ملن ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  كالتالً : نٌكو -  1213

ٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صاصى او السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى او السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم  -1

 والسٌدة / اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع منفردا لجمٌع الموردٌن بدون حدود لصوى 

/ٌورو )عشرون الؾ ٌورو ( او ما ٌعادلها بالعمالت فى جمٌع البنون 23333ولٌع لجمٌع الموردٌن فى حدود / حك الت -2

 ٌكون كالتالً : 

. ٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صاصى او السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى او السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم او السٌدة 

 140141برلم       23103122/ اودرٌه انطوان ، تارٌخ : 

 نٌكول ملن ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  كالتالً :  -  1214

ٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صاصى او السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى او السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم  -1

 ٌع الموردٌن بدون حدود لصوى والسٌدة / اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع منفردا لجم

/ٌورو )عشرون الؾ ٌورو ( او ما ٌعادلها بالعمالت فى جمٌع البنون 23333حك التولٌع لجمٌع الموردٌن فى حدود /  -2

 ٌكون كالتالً : 

او السٌدة . ٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صاصى او السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى او السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم 

 140141برلم       23103122/ اودرٌه انطوان ، تارٌخ : 

 نٌكول ملن ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  كالتالً :  -  1215

ٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صاصى او السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى او السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم  -1

 والسٌدة / اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع منفردا لجمٌع الموردٌن بدون حدود لصوى 

ما ٌعادلها بالعمالت فى جمٌع البنون /ٌورو )عشرون الؾ ٌورو ( او 23333حك التولٌع لجمٌع الموردٌن فى حدود /  -2

 ٌكون كالتالً : 

. ٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صاصى او السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى او السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم او السٌدة 

 140141برلم       23103122/ اودرٌه انطوان ، تارٌخ : 

 مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  كالتالً :  كرٌستوؾ جٌن جابلاير ساسى  ذات -  1216
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 224 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صاصى او السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى او السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم  -1

 والسٌدة / اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع منفردا لجمٌع الموردٌن بدون حدود لصوى 

/ٌورو )عشرون الؾ ٌورو ( او ما ٌعادلها بالعمالت فى جمٌع البنون 23333ٌن فى حدود / حك التولٌع لجمٌع المورد -2

 ٌكون كالتالً : 

. ٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صاصى او السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى او السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم او السٌدة 

 140141 برلم      23103122/ اودرٌه انطوان ، تارٌخ : 

 كرٌستوؾ جٌن جابلاير ساسى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  كالتالً :  -  1211

ٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صاصى او السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى او السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم  -1

 ٌن بدون حدود لصوى والسٌدة / اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع منفردا لجمٌع المورد

/ٌورو )عشرون الؾ ٌورو ( او ما ٌعادلها بالعمالت فى جمٌع البنون 23333حك التولٌع لجمٌع الموردٌن فى حدود /  -2

 ٌكون كالتالً : 

 . ٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صاصى او السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى او السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم او السٌدة

 140141برلم       23103122/ اودرٌه انطوان ، تارٌخ : 

 كرٌستوؾ جٌن جابلاير ساسى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  كالتالً :  -  1211

ٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صاصى او السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى او السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم  -1

 ٌه انطوان صاصى حك التولٌع منفردا لجمٌع الموردٌن بدون حدود لصوى والسٌدة / اودر

/ٌورو )عشرون الؾ ٌورو ( او ما ٌعادلها بالعمالت فى جمٌع البنون 23333حك التولٌع لجمٌع الموردٌن فى حدود /  -2

 ٌكون كالتالً : 

صاصى او السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم او السٌدة  . ٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صاصى او السٌد / انطوان ؼبلاير

 140141برلم       23103122/ اودرٌه انطوان ، تارٌخ : 

 انطوان صاصى  ذات مسئولٌة محدودة  نائب رئٌس مجلس ادارة  كالتالً :  -  1210

دة / نٌكول ملن ابراهٌم ٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صاصى او السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى او السٌ -1

 والسٌدة / اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع منفردا لجمٌع الموردٌن بدون حدود لصوى 

/ٌورو )عشرون الؾ ٌورو ( او ما ٌعادلها بالعمالت فى جمٌع البنون 23333حك التولٌع لجمٌع الموردٌن فى حدود /  -2

 ٌكون كالتالً : 

ؼبلاير صاصى او السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى او السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم او السٌدة  . ٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ جان

 140141برلم       23103122/ اودرٌه انطوان ، تارٌخ : 

 انطوان صاصى  ذات مسئولٌة محدودة  نائب رئٌس مجلس ادارة  كالتالً :  -  1223

او السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى او السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم ٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صاصى  -1

 والسٌدة / اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع منفردا لجمٌع الموردٌن بدون حدود لصوى 

/ٌورو )عشرون الؾ ٌورو ( او ما ٌعادلها بالعمالت فى جمٌع البنون 23333حك التولٌع لجمٌع الموردٌن فى حدود /  -2

 :  ٌكون كالتالً

. ٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صاصى او السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى او السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم او السٌدة 

 140141برلم       23103122/ اودرٌه انطوان ، تارٌخ : 

 انطوان صاصى  ذات مسئولٌة محدودة  نائب رئٌس مجلس ادارة  كالتالً :  -  1221



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ل من السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صاصى او السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى او السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم ٌكون لك -1

 والسٌدة / اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع منفردا لجمٌع الموردٌن بدون حدود لصوى 

بالعمالت فى جمٌع البنون  /ٌورو )عشرون الؾ ٌورو ( او ما ٌعادلها23333حك التولٌع لجمٌع الموردٌن فى حدود /  -2

 ٌكون كالتالً : 

. ٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صاصى او السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى او السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم او السٌدة 

 140141برلم       23103122/ اودرٌه انطوان ، تارٌخ : 

 عضو مجلس ادارة  كالتالً :  اودرٌه انطوان صاصى  ذات مسئولٌة محدودة  -  1222

ٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صاصى او السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى او السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم  -1

 والسٌدة / اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع منفردا لجمٌع الموردٌن بدون حدود لصوى 

/ٌورو )عشرون الؾ ٌورو ( او ما ٌعادلها بالعمالت فى جمٌع البنون 23333حك التولٌع لجمٌع الموردٌن فى حدود /  -2

 ٌكون كالتالً : 

. ٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صاصى او السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى او السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم او السٌدة 

 140141برلم       23103122تارٌخ : / اودرٌه انطوان ، 

 اودرٌه انطوان صاصى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  كالتالً :  -  1223

ٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صاصى او السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى او السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم  -1

 منفردا لجمٌع الموردٌن بدون حدود لصوى والسٌدة / اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع 

/ٌورو )عشرون الؾ ٌورو ( او ما ٌعادلها بالعمالت فى جمٌع البنون 23333حك التولٌع لجمٌع الموردٌن فى حدود /  -2

 ٌكون كالتالً : 

ن ابراهٌم او السٌدة . ٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صاصى او السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى او السٌدة / نٌكول مل

 140141برلم       23103122/ اودرٌه انطوان ، تارٌخ : 

 اودرٌه انطوان صاصى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  كالتالً :  -  1224

ٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صاصى او السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى او السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم  -1

 لسٌدة / اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع منفردا لجمٌع الموردٌن بدون حدود لصوى وا

/ٌورو )عشرون الؾ ٌورو ( او ما ٌعادلها بالعمالت فى جمٌع البنون 23333حك التولٌع لجمٌع الموردٌن فى حدود /  -2

 ٌكون كالتالً : 

نطوان ؼبلاير صاصى او السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم او السٌدة . ٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صاصى او السٌد / ا

 140141برلم       23103122/ اودرٌه انطوان ، تارٌخ : 

 نٌكول ملن ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  صاصى حك التولٌع منفردا . -  1225

  كامل احمد باالتحاد .او ٌكون التولٌع السٌد / اٌمن ماهر متٌاس او السٌد / كامل دمحم

 ) باالتحاد ( ألى شخص من المائمة )ب( مع أي شخص من المائمة )ج( -. او ٌكون التولٌع الثنٌن مجتمعٌن 

واما بخصوص استصدار خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة  ومستندات التحصٌل والشٌكات ممبولة الدفع  -3

الودائع واصدار شٌكات لمصلحة  الضرائب بكافة جهاتها ومصلحة الجمارن ٌكون لكل والحواالت المصرفٌة وربط وتجدٌد وتسٌٌل 

 140141برلم       23103122من السٌدة /اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع ، تارٌخ : 

 نٌكول ملن ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  صاصى حك التولٌع منفردا . -  1226



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 السٌد / اٌمن ماهر متٌاس او السٌد / كامل دمحم كامل احمد باالتحاد .او ٌكون التولٌع 

 ) باالتحاد ( ألى شخص من المائمة )ب( مع أي شخص من المائمة )ج( -. او ٌكون التولٌع الثنٌن مجتمعٌن 

فع واما بخصوص استصدار خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة  ومستندات التحصٌل والشٌكات ممبولة الد -3

والحواالت المصرفٌة وربط وتجدٌد وتسٌٌل الودائع واصدار شٌكات لمصلحة  الضرائب بكافة جهاتها ومصلحة الجمارن ٌكون لكل 

 140141برلم       23103122من السٌدة /اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع ، تارٌخ : 

 اصى حك التولٌع منفردا .نٌكول ملن ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ص -  1221

 .او ٌكون التولٌع السٌد / اٌمن ماهر متٌاس او السٌد / كامل دمحم كامل احمد باالتحاد 

 ) باالتحاد ( ألى شخص من المائمة )ب( مع أي شخص من المائمة )ج( -. او ٌكون التولٌع الثنٌن مجتمعٌن 

دٌة  ومستندات التحصٌل والشٌكات ممبولة الدفع واما بخصوص استصدار خطابات الضمان واالعتمادات المستن -3

والحواالت المصرفٌة وربط وتجدٌد وتسٌٌل الودائع واصدار شٌكات لمصلحة  الضرائب بكافة جهاتها ومصلحة الجمارن ٌكون لكل 

 140141برلم       23103122من السٌدة /اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع ، تارٌخ : 

 لاير ساسى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  صاصى حك التولٌع منفردا .كرٌستوؾ جٌن جاب -  1221

 .او ٌكون التولٌع السٌد / اٌمن ماهر متٌاس او السٌد / كامل دمحم كامل احمد باالتحاد 

 ) باالتحاد ( ألى شخص من المائمة )ب( مع أي شخص من المائمة )ج( -. او ٌكون التولٌع الثنٌن مجتمعٌن 

ما بخصوص استصدار خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة  ومستندات التحصٌل والشٌكات ممبولة الدفع وا -3

والحواالت المصرفٌة وربط وتجدٌد وتسٌٌل الودائع واصدار شٌكات لمصلحة  الضرائب بكافة جهاتها ومصلحة الجمارن ٌكون لكل 

 140141برلم       23103122من السٌدة /اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع ، تارٌخ : 

 كرٌستوؾ جٌن جابلاير ساسى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  صاصى حك التولٌع منفردا . -  1220

 .او ٌكون التولٌع السٌد / اٌمن ماهر متٌاس او السٌد / كامل دمحم كامل احمد باالتحاد 

 خص من المائمة )ب( مع أي شخص من المائمة )ج( ) باالتحاد ( ألى ش-. او ٌكون التولٌع الثنٌن مجتمعٌن 

واما بخصوص استصدار خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة  ومستندات التحصٌل والشٌكات ممبولة الدفع  -3

والحواالت المصرفٌة وربط وتجدٌد وتسٌٌل الودائع واصدار شٌكات لمصلحة  الضرائب بكافة جهاتها ومصلحة الجمارن ٌكون لكل 

 140141برلم       23103122ٌخ : من السٌدة /اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع ، تار

 كرٌستوؾ جٌن جابلاير ساسى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  صاصى حك التولٌع منفردا . -  1233

 .او ٌكون التولٌع السٌد / اٌمن ماهر متٌاس او السٌد / كامل دمحم كامل احمد باالتحاد 

 ألى شخص من المائمة )ب( مع أي شخص من المائمة )ج( ) باالتحاد ( -. او ٌكون التولٌع الثنٌن مجتمعٌن 

واما بخصوص استصدار خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة  ومستندات التحصٌل والشٌكات ممبولة الدفع  -3

كل والحواالت المصرفٌة وربط وتجدٌد وتسٌٌل الودائع واصدار شٌكات لمصلحة  الضرائب بكافة جهاتها ومصلحة الجمارن ٌكون ل

 140141برلم       23103122من السٌدة /اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع ، تارٌخ : 

 انطوان صاصى  ذات مسئولٌة محدودة  نائب رئٌس مجلس ادارة  صاصى حك التولٌع منفردا . -  1231

 .او ٌكون التولٌع السٌد / اٌمن ماهر متٌاس او السٌد / كامل دمحم كامل احمد باالتحاد 

 ) باالتحاد ( ألى شخص من المائمة )ب( مع أي شخص من المائمة )ج( -كون التولٌع الثنٌن مجتمعٌن . او ٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

واما بخصوص استصدار خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة  ومستندات التحصٌل والشٌكات ممبولة الدفع  -3

لضرائب بكافة جهاتها ومصلحة الجمارن ٌكون لكل والحواالت المصرفٌة وربط وتجدٌد وتسٌٌل الودائع واصدار شٌكات لمصلحة  ا

 140141برلم       23103122من السٌدة /اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع ، تارٌخ : 

 انطوان صاصى  ذات مسئولٌة محدودة  نائب رئٌس مجلس ادارة  صاصى حك التولٌع منفردا . -  1232

 ٌد / كامل دمحم كامل احمد باالتحاد .او ٌكون التولٌع السٌد / اٌمن ماهر متٌاس او الس

 ) باالتحاد ( ألى شخص من المائمة )ب( مع أي شخص من المائمة )ج( -. او ٌكون التولٌع الثنٌن مجتمعٌن 

واما بخصوص استصدار خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة  ومستندات التحصٌل والشٌكات ممبولة الدفع  -3

دٌد وتسٌٌل الودائع واصدار شٌكات لمصلحة  الضرائب بكافة جهاتها ومصلحة الجمارن ٌكون لكل والحواالت المصرفٌة وربط وتج

 140141برلم       23103122من السٌدة /اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع ، تارٌخ : 

 انطوان صاصى  ذات مسئولٌة محدودة  نائب رئٌس مجلس ادارة  صاصى حك التولٌع منفردا . -  1233

 ون التولٌع السٌد / اٌمن ماهر متٌاس او السٌد / كامل دمحم كامل احمد باالتحاد .او ٌك

 ) باالتحاد ( ألى شخص من المائمة )ب( مع أي شخص من المائمة )ج( -. او ٌكون التولٌع الثنٌن مجتمعٌن 

ممبولة الدفع  واما بخصوص استصدار خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة  ومستندات التحصٌل والشٌكات -3

والحواالت المصرفٌة وربط وتجدٌد وتسٌٌل الودائع واصدار شٌكات لمصلحة  الضرائب بكافة جهاتها ومصلحة الجمارن ٌكون لكل 

 140141برلم       23103122من السٌدة /اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع ، تارٌخ : 

 جلس ادارة  صاصى حك التولٌع منفردا .اودرٌه انطوان صاصى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو م -  1234

 .او ٌكون التولٌع السٌد / اٌمن ماهر متٌاس او السٌد / كامل دمحم كامل احمد باالتحاد 

 ) باالتحاد ( ألى شخص من المائمة )ب( مع أي شخص من المائمة )ج( -. او ٌكون التولٌع الثنٌن مجتمعٌن 

مادات المستندٌة  ومستندات التحصٌل والشٌكات ممبولة الدفع واما بخصوص استصدار خطابات الضمان واالعت -3

والحواالت المصرفٌة وربط وتجدٌد وتسٌٌل الودائع واصدار شٌكات لمصلحة  الضرائب بكافة جهاتها ومصلحة الجمارن ٌكون لكل 

 140141برلم       23103122من السٌدة /اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع ، تارٌخ : 

 رٌه انطوان صاصى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  صاصى حك التولٌع منفردا .اود -  1235

 .او ٌكون التولٌع السٌد / اٌمن ماهر متٌاس او السٌد / كامل دمحم كامل احمد باالتحاد 

 ) باالتحاد ( ألى شخص من المائمة )ب( مع أي شخص من المائمة )ج( -. او ٌكون التولٌع الثنٌن مجتمعٌن 

واما بخصوص استصدار خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة  ومستندات التحصٌل والشٌكات ممبولة الدفع  -3

والحواالت المصرفٌة وربط وتجدٌد وتسٌٌل الودائع واصدار شٌكات لمصلحة  الضرائب بكافة جهاتها ومصلحة الجمارن ٌكون لكل 

 140141برلم       23103122ٌخ : من السٌدة /اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع ، تار

 اودرٌه انطوان صاصى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  صاصى حك التولٌع منفردا . -  1236

 .او ٌكون التولٌع السٌد / اٌمن ماهر متٌاس او السٌد / كامل دمحم كامل احمد باالتحاد 

 من المائمة )ب( مع أي شخص من المائمة )ج(  ) باالتحاد ( ألى شخص-. او ٌكون التولٌع الثنٌن مجتمعٌن 

واما بخصوص استصدار خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة  ومستندات التحصٌل والشٌكات ممبولة الدفع  -3

والحواالت المصرفٌة وربط وتجدٌد وتسٌٌل الودائع واصدار شٌكات لمصلحة  الضرائب بكافة جهاتها ومصلحة الجمارن ٌكون لكل 

 140141برلم       23103122لسٌدة /اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع ، تارٌخ : من ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 نٌكول ملن ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  منفردا بدون حدود لصوى . -  1231

 واما بخصوص استصدار خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة ومستندات التحصٌل والشٌكات ممبولة الدفع  -4

ٌورو )مائتان 253333والحواالت المصرفٌة وربط وتجدٌد وتسٌٌل الودائع واصدار شٌكات لمصلحة الجمارن وذلن حتى مبلػ 

 وخمسون الؾ ٌورو ( او ما ٌعادلهما بالمعامالت 

لكل من السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صؤصى او السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى او السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم او السٌدة  . ٌكون

 / اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع منفردا 

 140141برلم       23103122. او ٌكون حك التولٌع ، تارٌخ : 

 و مجلس ادارة  منفردا بدون حدود لصوى .نٌكول ملن ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  عض -  1231

 واما بخصوص استصدار خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة ومستندات التحصٌل والشٌكات ممبولة الدفع  -4

ٌورو )مائتان 253333والحواالت المصرفٌة وربط وتجدٌد وتسٌٌل الودائع واصدار شٌكات لمصلحة الجمارن وذلن حتى مبلػ 

 رو ( او ما ٌعادلهما بالمعامالت وخمسون الؾ ٌو

. ٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صؤصى او السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى او السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم او السٌدة 

 / اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع منفردا 

 140141برلم       23103122. او ٌكون حك التولٌع ، تارٌخ : 

 ول ملن ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  منفردا بدون حدود لصوى .نٌك -  1230

 واما بخصوص استصدار خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة ومستندات التحصٌل والشٌكات ممبولة الدفع  -4

ٌورو )مائتان 253333مبلػ  والحواالت المصرفٌة وربط وتجدٌد وتسٌٌل الودائع واصدار شٌكات لمصلحة الجمارن وذلن حتى

 وخمسون الؾ ٌورو ( او ما ٌعادلهما بالمعامالت 

. ٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صؤصى او السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى او السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم او السٌدة 

 / اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع منفردا 

 140141برلم       23103122 . او ٌكون حك التولٌع ، تارٌخ :

 كرٌستوؾ جٌن جابلاير ساسى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  منفردا بدون حدود لصوى . -  1243

 واما بخصوص استصدار خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة ومستندات التحصٌل والشٌكات ممبولة الدفع  -4

ٌورو )مائتان 253333ل الودائع واصدار شٌكات لمصلحة الجمارن وذلن حتى مبلػ والحواالت المصرفٌة وربط وتجدٌد وتسٌٌ

 وخمسون الؾ ٌورو ( او ما ٌعادلهما بالمعامالت 

. ٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صؤصى او السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى او السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم او السٌدة 

 التولٌع منفردا / اودرٌه انطوان صاصى حك 

 140141برلم       23103122. او ٌكون حك التولٌع ، تارٌخ : 

 كرٌستوؾ جٌن جابلاير ساسى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  منفردا بدون حدود لصوى . -  1241

 لة الدفع واما بخصوص استصدار خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة ومستندات التحصٌل والشٌكات ممبو -4

ٌورو )مائتان 253333والحواالت المصرفٌة وربط وتجدٌد وتسٌٌل الودائع واصدار شٌكات لمصلحة الجمارن وذلن حتى مبلػ 

 وخمسون الؾ ٌورو ( او ما ٌعادلهما بالمعامالت 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ملن ابراهٌم او السٌدة . ٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صؤصى او السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى او السٌدة / نٌكول 

 / اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع منفردا 

 140141برلم       23103122. او ٌكون حك التولٌع ، تارٌخ : 

 كرٌستوؾ جٌن جابلاير ساسى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  منفردا بدون حدود لصوى . -  1242

 مادات المستندٌة ومستندات التحصٌل والشٌكات ممبولة الدفع واما بخصوص استصدار خطابات الضمان واالعت -4

ٌورو )مائتان 253333والحواالت المصرفٌة وربط وتجدٌد وتسٌٌل الودائع واصدار شٌكات لمصلحة الجمارن وذلن حتى مبلػ 

 وخمسون الؾ ٌورو ( او ما ٌعادلهما بالمعامالت 

السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى او السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم او السٌدة  . ٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صؤصى او

 / اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع منفردا 

 140141برلم       23103122. او ٌكون حك التولٌع ، تارٌخ : 

 انطوان صاصى  ذات مسئولٌة محدودة  نائب رئٌس مجلس ادارة  منفردا بدون حدود لصوى . -  1243

 واما بخصوص استصدار خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة ومستندات التحصٌل والشٌكات ممبولة الدفع  -4

ٌورو )مائتان 253333والحواالت المصرفٌة وربط وتجدٌد وتسٌٌل الودائع واصدار شٌكات لمصلحة الجمارن وذلن حتى مبلػ 

 وخمسون الؾ ٌورو ( او ما ٌعادلهما بالمعامالت 

لكل من السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صؤصى او السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى او السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم او السٌدة  . ٌكون

 / اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع منفردا 

 140141برلم       23103122. او ٌكون حك التولٌع ، تارٌخ : 

 س مجلس ادارة  منفردا بدون حدود لصوى .انطوان صاصى  ذات مسئولٌة محدودة  نائب رئٌ -  1244

 واما بخصوص استصدار خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة ومستندات التحصٌل والشٌكات ممبولة الدفع  -4

ٌورو )مائتان 253333والحواالت المصرفٌة وربط وتجدٌد وتسٌٌل الودائع واصدار شٌكات لمصلحة الجمارن وذلن حتى مبلػ 

 رو ( او ما ٌعادلهما بالمعامالت وخمسون الؾ ٌو

. ٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صؤصى او السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى او السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم او السٌدة 

 / اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع منفردا 

 140141برلم       23103122. او ٌكون حك التولٌع ، تارٌخ : 

 وان صاصى  ذات مسئولٌة محدودة  نائب رئٌس مجلس ادارة  منفردا بدون حدود لصوى .انط -  1245

 واما بخصوص استصدار خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة ومستندات التحصٌل والشٌكات ممبولة الدفع  -4

ٌورو )مائتان 253333مبلػ  والحواالت المصرفٌة وربط وتجدٌد وتسٌٌل الودائع واصدار شٌكات لمصلحة الجمارن وذلن حتى

 وخمسون الؾ ٌورو ( او ما ٌعادلهما بالمعامالت 

. ٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صؤصى او السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى او السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم او السٌدة 

 / اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع منفردا 

 140141برلم       23103122 . او ٌكون حك التولٌع ، تارٌخ :

 اودرٌه انطوان صاصى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  منفردا بدون حدود لصوى . -  1246



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 واما بخصوص استصدار خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة ومستندات التحصٌل والشٌكات ممبولة الدفع  -4

ٌورو )مائتان 253333ئع واصدار شٌكات لمصلحة الجمارن وذلن حتى مبلػ والحواالت المصرفٌة وربط وتجدٌد وتسٌٌل الودا

 وخمسون الؾ ٌورو ( او ما ٌعادلهما بالمعامالت 

. ٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صؤصى او السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى او السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم او السٌدة 

 منفردا  / اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع

 140141برلم       23103122. او ٌكون حك التولٌع ، تارٌخ : 

 اودرٌه انطوان صاصى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  منفردا بدون حدود لصوى . -  1241

 واما بخصوص استصدار خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة ومستندات التحصٌل والشٌكات ممبولة الدفع  -4

ٌورو )مائتان 253333واالت المصرفٌة وربط وتجدٌد وتسٌٌل الودائع واصدار شٌكات لمصلحة الجمارن وذلن حتى مبلػ والح

 وخمسون الؾ ٌورو ( او ما ٌعادلهما بالمعامالت 

السٌدة  . ٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صؤصى او السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى او السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم او

 / اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع منفردا 

 140141برلم       23103122. او ٌكون حك التولٌع ، تارٌخ : 

 اودرٌه انطوان صاصى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  منفردا بدون حدود لصوى . -  1241

 دات التحصٌل والشٌكات ممبولة الدفع واما بخصوص استصدار خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة ومستن -4

ٌورو )مائتان 253333والحواالت المصرفٌة وربط وتجدٌد وتسٌٌل الودائع واصدار شٌكات لمصلحة الجمارن وذلن حتى مبلػ 

 وخمسون الؾ ٌورو ( او ما ٌعادلهما بالمعامالت 

. ٌكون لكل من السٌد / كرٌستوؾ جان ؼبلاير صؤصى او السٌد / انطوان ؼبلاير صاصى او السٌدة / نٌكول ملن ابراهٌم او السٌدة 

 / اودرٌه انطوان صاصى حك التولٌع منفردا 

 140141برلم       23103122. او ٌكون حك التولٌع ، تارٌخ : 

دة  عضو مجلس ادارة  للسٌد / اٌمن ماهر متٌاس او السٌد / كامل دمحم كامل احمد نٌكول ملن ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدو -  1240

 باالتحاد 

    23103122ألى شخص من المائمة )ب( مع أي شخص من المائمة )ج( ، تارٌخ :  -. او ٌكون التولٌع اثنٌن مجتمعٌن وباالتحاد 

 140141برلم   

دة  عضو مجلس ادارة  للسٌد / اٌمن ماهر متٌاس او السٌد / كامل دمحم كامل احمد نٌكول ملن ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدو -  1253

 باالتحاد 

    23103122ألى شخص من المائمة )ب( مع أي شخص من المائمة )ج( ، تارٌخ :  -. او ٌكون التولٌع اثنٌن مجتمعٌن وباالتحاد 

 140141برلم   

دة  عضو مجلس ادارة  للسٌد / اٌمن ماهر متٌاس او السٌد / كامل دمحم كامل احمد نٌكول ملن ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدو -  1251

 باالتحاد 

    23103122ألى شخص من المائمة )ب( مع أي شخص من المائمة )ج( ، تارٌخ :  -. او ٌكون التولٌع اثنٌن مجتمعٌن وباالتحاد 

 140141برلم   

ٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  للسٌد / اٌمن ماهر متٌاس او السٌد / كامل دمحم كرٌستوؾ جٌن جابلاير ساسى  ذات مسئول -  1252

 كامل احمد باالتحاد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    23103122ألى شخص من المائمة )ب( مع أي شخص من المائمة )ج( ، تارٌخ :  -. او ٌكون التولٌع اثنٌن مجتمعٌن وباالتحاد 

 140141برلم   

ات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  للسٌد / اٌمن ماهر متٌاس او السٌد / كامل دمحم كرٌستوؾ جٌن جابلاير ساسى  ذ -  1253

 كامل احمد باالتحاد 

    23103122ألى شخص من المائمة )ب( مع أي شخص من المائمة )ج( ، تارٌخ :  -. او ٌكون التولٌع اثنٌن مجتمعٌن وباالتحاد 

 140141برلم   

ساسى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  للسٌد / اٌمن ماهر متٌاس او السٌد / كامل دمحم  كرٌستوؾ جٌن جابلاير -  1254

 كامل احمد باالتحاد 

    23103122ألى شخص من المائمة )ب( مع أي شخص من المائمة )ج( ، تارٌخ :  -. او ٌكون التولٌع اثنٌن مجتمعٌن وباالتحاد 

 140141برلم   

ذات مسئولٌة محدودة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للسٌد / اٌمن ماهر متٌاس او السٌد / كامل دمحم كامل   انطوان صاصى -  1255

 احمد باالتحاد 

    23103122ألى شخص من المائمة )ب( مع أي شخص من المائمة )ج( ، تارٌخ :  -. او ٌكون التولٌع اثنٌن مجتمعٌن وباالتحاد 

 140141برلم   

ذات مسئولٌة محدودة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للسٌد / اٌمن ماهر متٌاس او السٌد / كامل دمحم كامل   انطوان صاصى -  1256

 احمد باالتحاد 

    23103122ألى شخص من المائمة )ب( مع أي شخص من المائمة )ج( ، تارٌخ :  -. او ٌكون التولٌع اثنٌن مجتمعٌن وباالتحاد 

 140141برلم   

ذات مسئولٌة محدودة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للسٌد / اٌمن ماهر متٌاس او السٌد / كامل دمحم كامل   انطوان صاصى -  1251

 احمد باالتحاد 

    23103122ألى شخص من المائمة )ب( مع أي شخص من المائمة )ج( ، تارٌخ :  -. او ٌكون التولٌع اثنٌن مجتمعٌن وباالتحاد 

 140141برلم   

ان صاصى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  للسٌد / اٌمن ماهر متٌاس او السٌد / كامل دمحم كامل اودرٌه انطو -  1251

 احمد باالتحاد 

    23103122ألى شخص من المائمة )ب( مع أي شخص من المائمة )ج( ، تارٌخ :  -. او ٌكون التولٌع اثنٌن مجتمعٌن وباالتحاد 

 140141برلم   

وان صاصى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  للسٌد / اٌمن ماهر متٌاس او السٌد / كامل دمحم كامل اودرٌه انط -  1250

 احمد باالتحاد 

    23103122ألى شخص من المائمة )ب( مع أي شخص من المائمة )ج( ، تارٌخ :  -. او ٌكون التولٌع اثنٌن مجتمعٌن وباالتحاد 

 140141برلم   

طوان صاصى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  للسٌد / اٌمن ماهر متٌاس او السٌد / كامل دمحم كامل اودرٌه ان -  1263

 احمد باالتحاد 

    23103122ألى شخص من المائمة )ب( مع أي شخص من المائمة )ج( ، تارٌخ :  -. او ٌكون التولٌع اثنٌن مجتمعٌن وباالتحاد 

 140141برلم   

دمحم المرسً شحاته  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  او بعض ما سبك فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن فى حالة د الدسولً  -  1261

خولهم الشركة ولهم حك بٌع اصول الشركة والتولٌع على عمود المدٌونٌة والسحب من البنون والتولٌع على الشٌكات و لهما الحك 
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انواعها لكافة اصول الشركة بما فٌها من ثابت او منمول امام مصلة الشهر  فى التولٌع على كافة عمود االلتراض و الرهن بكافة

العمارى و التوثٌك و امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الخلصة بذلن و لهما الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او 

 11314برلم       23103124ٌن ، تارٌخ : بعض ما ذكر اعاله و ذلن لصالح البنون او للنفس او للؽٌر مجتمعٌن او منفرد

الدسولً دمحم المرسً شحاته  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  او بعض ما سبك فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن فى حالة د  -  1262

ا الحك خولهم الشركة ولهم حك بٌع اصول الشركة والتولٌع على عمود المدٌونٌة والسحب من البنون والتولٌع على الشٌكات و لهم

فى التولٌع على كافة عمود االلتراض و الرهن بكافة انواعها لكافة اصول الشركة بما فٌها من ثابت او منمول امام مصلة الشهر 

العمارى و التوثٌك و امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الخلصة بذلن و لهما الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او 

 11314برلم       23103124و ذلن لصالح البنون او للنفس او للؽٌر مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  بعض ما ذكر اعاله

الدسولً دمحم المرسً شحاته  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  1263

و السٌد / دمحم صالح سلٌم الحداد , مجتمعٌن او منفردٌن وٌكون لهم حك  للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/ الدسولً دمحم المرسً شحاته

التولٌع عن الشركة امام الجهات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة والحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ولطاع االعمال والخاص ولهم حك فتح 

ادارة االعمال التى تصدر منهم باسم وعنوان الحسابات بالبنون ولهم حك التعالد مع الؽٌر ولهم فى ذلن كافة السلطات التى تسهل لهم 

 11314برلم       23103124الشركة وضمن اؼراضها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل ، تارٌخ : 

الدسولً دمحم المرسً شحاته  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  1264

للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/ الدسولً دمحم المرسً شحاته و السٌد / دمحم صالح سلٌم الحداد , مجتمعٌن او منفردٌن وٌكون لهم حك 

جهات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة والحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ولطاع االعمال والخاص ولهم حك فتح التولٌع عن الشركة امام ال

الحسابات بالبنون ولهم حك التعالد مع الؽٌر ولهم فى ذلن كافة السلطات التى تسهل لهم ادارة االعمال التى تصدر منهم باسم وعنوان 

 11314برلم       23103124، تارٌخ : الشركة وضمن اؼراضها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل 

 11314برلم       23103124الدسولً دمحم المرسً شحاته  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1265

 11314برلم       23103124الدسولً دمحم المرسً شحاته  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1266

برلم       23103125احمد حسن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : اسماعٌل دمحم اسماعٌل  -  1261

1013 

 1013برلم       23103125دمحم اسماعٌل احمد حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1261

 1013برلم       23103125، تارٌخ : كمال احمد حسٌن عمر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله  -  1260

اسماعٌل دمحم اسماعٌل احمد حسن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌصبح حك تمثٌل الشركة وإدارتها والتولٌع  -  1213

نكٌة بدون حصر نٌابة عنها أمام كافة الجهات والهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وكذلن التعالدات والمعامالت المالٌة والمعامالت الب

وبدون حد ألصى بما فى ذلن فتح وؼلك الحسابات البنكٌة والسحب واالٌداع , لكل من السٌد / دمحم إسماعٌل أحمد حسن رئٌس مجلس 

اإلدارة والسٌد / إسماعٌل دمحم إسماعٌل أحمد حسن نائب لرئٌس مجلس اإلدارة ) منفردٌن ( , ولكل منهما حك تفوٌض أو توكٌل 

 1013برلم       23103125خ : الؽٌر ، تارٌ

دمحم اسماعٌل احمد حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌصبح حك تمثٌل الشركة وإدارتها والتولٌع نٌابة عنها أمام  -  1211

حد  كافة الجهات والهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وكذلن التعالدات والمعامالت المالٌة والمعامالت البنكٌة بدون حصر وبدون

ألصى بما فى ذلن فتح وؼلك الحسابات البنكٌة والسحب واالٌداع , لكل من السٌد / دمحم إسماعٌل أحمد حسن رئٌس مجلس اإلدارة 

والسٌد / إسماعٌل دمحم إسماعٌل أحمد حسن نائب لرئٌس مجلس اإلدارة ) منفردٌن ( , ولكل منهما حك تفوٌض أو توكٌل الؽٌر ، 

 1013م   برل    23103125تارٌخ : 

كمال احمد حسٌن عمر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌصبح حك تمثٌل الشركة وإدارتها والتولٌع نٌابة عنها أمام  -  1212

كافة الجهات والهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وكذلن التعالدات والمعامالت المالٌة والمعامالت البنكٌة بدون حصر وبدون حد 

ح وؼلك الحسابات البنكٌة والسحب واالٌداع , لكل من السٌد / دمحم إسماعٌل أحمد حسن رئٌس مجلس اإلدارة ألصى بما فى ذلن فت

والسٌد / إسماعٌل دمحم إسماعٌل أحمد حسن نائب لرئٌس مجلس اإلدارة ) منفردٌن ( , ولكل منهما حك تفوٌض أو توكٌل الؽٌر ، 

 1013برلم       23103125تارٌخ : 
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برلم       23103125محمود عبد الرزاق عٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ : دمحم  -  1213

2345 

برلم       23103125دمحم محمود عبد الرزاق عٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  1214

2345 

 2345برلم       23103125ة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : نادٌة حسن عبد الظاهر  شرك -  1215

 2345برلم       23103125نادٌة حسن عبد الظاهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1216

 2345برلم       23103125شرٌؾ محمود عبد الرزاق عٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1211

 2345برلم       23103125شرٌؾ محمود عبد الرزاق عٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1211

 2345برلم       23103125عمرو دمحم محمود عبد الرازق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1210

 2345برلم       23103125عبد الرازق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : عمرو دمحم محمود  -  1213

دمحم محمود عبد الرزاق عٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد انتخاب اعضاء مجلس االدارة  -  1211

 2345برلم       23103125 على ان تكون صالحٌات مجلس االدارة بنفس الصالحٌات السابمة ، تارٌخ :

دمحم محمود عبد الرزاق عٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد انتخاب اعضاء مجلس االدارة  -  1212

 2345برلم       23103125على ان تكون صالحٌات مجلس االدارة بنفس الصالحٌات السابمة ، تارٌخ : 

ة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد انتخاب اعضاء مجلس االدارة على ان تكون نادٌة حسن عبد الظاهر  شرك -  1213

 2345برلم       23103125صالحٌات مجلس االدارة بنفس الصالحٌات السابمة ، تارٌخ : 

نادٌة حسن عبد الظاهر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد انتخاب اعضاء مجلس االدارة على ان تكون  -  1214

 2345برلم       23103125ات مجلس االدارة بنفس الصالحٌات السابمة ، تارٌخ : صالحٌ

شرٌؾ محمود عبد الرزاق عٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد انتخاب اعضاء مجلس االدارة على ان تكون  -  1215

 2345برلم       23103125صالحٌات مجلس االدارة بنفس الصالحٌات السابمة ، تارٌخ : 

شرٌؾ محمود عبد الرزاق عٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد انتخاب اعضاء مجلس االدارة على ان تكون  -  1216

 2345برلم       23103125صالحٌات مجلس االدارة بنفس الصالحٌات السابمة ، تارٌخ : 

دٌد انتخاب اعضاء مجلس االدارة على ان تكون عمرو دمحم محمود عبد الرازق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تج -  1211

 2345برلم       23103125صالحٌات مجلس االدارة بنفس الصالحٌات السابمة ، تارٌخ : 

عمرو دمحم محمود عبد الرازق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد انتخاب اعضاء مجلس االدارة على ان تكون  -  1211

 2345برلم       23103125لصالحٌات السابمة ، تارٌخ : صالحٌات مجلس االدارة بنفس ا

احمد ناجً احمد الطارق  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌر الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولـه فً هذا الصدد  -  1210

أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة  أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون

 العامة.

للمدٌر منفرد  حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع 

وفتح االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات 

 13121برلم       23103125وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان ، تارٌخ : 

احمد ناجً احمد الطارق  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وااللتراض و األعمال االئتمانٌة وكافة صور التعامل مع البنون  -  1203

وضمن اؼراضها وكذلن له الحك فً التولٌع على عمود الشراء  والمصارؾ و حك االفراج عن رأس المال  وكل ذلن باسم الشركة

وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة و لصالحها  وله 
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ػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبال

 13121برلم       23103125وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات ، تارٌخ : 

احمد ناجً احمد الطارق  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باألجل وله حك  -  1201

 13121برلم       23103125الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ :  توكٌل او تفوٌض 

 1325برلم       23103125مجٌد دمحم دمحم ابو العزم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1202

 1325برلم       23103125مجٌد دمحم دمحم ابو العزم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1203

 1325برلم       23103125محسن كمال عبد الكرٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1204

 1325برلم       23103125ادارة   ، تارٌخ : محسن كمال عبد الكرٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  1205

 1325برلم       23103125عمر ابو لرٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1206

 1325برلم       23103125عمر ابو لرٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1201

 1325برلم       23103125مة  عضو مجلس من ذوى الخبرة   ، تارٌخ : ابراهٌم دسولى عامر سلٌم  شركة مساه -  1201

 1325برلم       23103125ابراهٌم دسولى عامر سلٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة   ، تارٌخ :  -  1200

 1325برلم       23103125سارة السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1333

 1325برلم       23103125سارة السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1331

 1325برلم       23103125هشام عبد الرازق سمٌر ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1332

 1325برلم       23103125رٌخ : هشام عبد الرازق سمٌر ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تا -  1333

 1325برلم       23103125سهٌر على دمحم احمد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1334

 1325برلم       23103125سهٌر على دمحم احمد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1335

 1325برلم       23103125زم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : مجٌد دمحم دمحم ابو الع -  1336

 1325برلم       23103125مجٌد دمحم دمحم ابو العزم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1331

 1325لم   بر    23103125محسن كمال عبد الكرٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1331

 1325برلم       23103125محسن كمال عبد الكرٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1330

 1325برلم       23103125عمر ابو لرٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1313

 1325برلم       23103125: عمر ابو لرٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ  -  1311

 1325برلم       23103125ابراهٌم دسولى عامر سلٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة   ، تارٌخ :  -  1312

 1325برلم       23103125ابراهٌم دسولى عامر سلٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة   ، تارٌخ :  -  1313

 1325برلم       23103125شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ : سارة السٌد   -  1314

 1325برلم       23103125سارة السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1315

 1325برلم       23103125هشام عبد الرازق سمٌر ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1316



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 1325برلم       23103125هشام عبد الرازق سمٌر ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1311

 1325برلم       23103125سهٌر على دمحم احمد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1311

 1325برلم       23103125ة   ، تارٌخ : سهٌر على دمحم احمد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادار -  1310

برلم       23103125مجٌد دمحم دمحم ابو العزم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1323

1325 

برلم       23103125مجٌد دمحم دمحم ابو العزم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1321

1325 

    23103125محسن كمال عبد الكرٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1322

 1325برلم   

    23103125سن كمال عبد الكرٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : مح -  1323

 1325برلم   

 1325برلم       23103125عمر ابو لرٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1324

 1325برلم       23103125ة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : عمر ابو لرٌن  شركة مساهم -  1325

ابراهٌم دسولى عامر سلٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1326

 1325برلم       23103125

مجلس من ذوى الخبرة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  ابراهٌم دسولى عامر سلٌم  شركة مساهمة  عضو -  1321

 1325برلم       23103125

 1325برلم       23103125سارة السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1321

 1325برلم       23103125االدارة ، تارٌخ : سارة السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس  -  1320

    23103125هشام عبد الرازق سمٌر ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1333

 1325برلم   

    23103125ارة ، تارٌخ : هشام عبد الرازق سمٌر ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االد -  1331

 1325برلم   

    23103125سهٌر على دمحم احمد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1332

 1325برلم   

    23103125: سهٌر على دمحم احمد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ  -  1333

 1325برلم   

تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة لمدة  -مصطفى احمد دمحم ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  1334

 3134برلم       23103125ثالث سنوات لادمة بنفس السلطات والصالحٌات والضفوٌضات الواردة بالسجل التجارى ، تارٌخ : 

 السٌد فضل هللا عبد الحلٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  للشئون االدارٌة والمالٌة ، تارٌخ : دمحم -  1335

 0312برلم       23103125

    23103125ماجده السٌد فضل هللا عبد الحلٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون االدارٌة والمالٌة ، تارٌخ :  -  1336

 0312برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       23103125احمد فوزى محمود دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون االدارٌة والمالٌة ، تارٌخ :  -  1331

0312 

    23103125ابراهٌم عبد العزٌز دمحم مراد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون االدارٌة والمالٌة ، تارٌخ :  -  1331

 0312برلم   

مٌة مصباح عبد الفتاح عبد الواحد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  للشئون االدارٌة والمالٌة ، سا -  1330

 0312برلم       23103125تارٌخ : 

    23103125دمحم على حمزه دعبٌس  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للشئون االدارٌة والمالٌة ، تارٌخ :  -  1343

 0312برلم   

برلم       23103125عمرو احمد دمحم احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون االدارٌة والمالٌة ، تارٌخ :  -  1341

0312 

برلم       23103125دمحم السٌد فضل هللا عبد الحلٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :  -  1342

0312 

 0312برلم       23103125فضل هللا عبد الحلٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  ماجده السٌد -  1343

 0312برلم       23103125احمد فوزى محمود دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1344

 0312برلم       23103125: ابراهٌم عبد العزٌز دمحم مراد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ  -  1345

    23103125سامٌة مصباح عبد الفتاح عبد الواحد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب   ، تارٌخ :  -  1346

 0312برلم   

 0312برلم       23103125دمحم على حمزه دعبٌس  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1341

 0312برلم       23103125عمرو احمد دمحم احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1341

برلم       23103125دمحم السٌد فضل هللا عبد الحلٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :  -  1340

0312 

 0312برلم       23103125ماجده السٌد فضل هللا عبد الحلٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1353

 0312برلم       23103125احمد فوزى محمود دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1351

 0312برلم       23103125لس ادارة   ، تارٌخ : ابراهٌم عبد العزٌز دمحم مراد  شركة مساهمة  عضو مج -  1352

    23103125سامٌة مصباح عبد الفتاح عبد الواحد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب   ، تارٌخ :  -  1353

 0312برلم   

 0312رلم   ب    23103125دمحم على حمزه دعبٌس  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1354

 0312برلم       23103125عمرو احمد دمحم احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1355

برلم       23103125دمحم السٌد فضل هللا عبد الحلٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :  -  1356

0312 

 0312برلم       23103125لٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : ماجده السٌد فضل هللا عبد الح -  1351

 0312برلم       23103125احمد فوزى محمود دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1351



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 0312م   برل    23103125ابراهٌم عبد العزٌز دمحم مراد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1350

    23103125سامٌة مصباح عبد الفتاح عبد الواحد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب   ، تارٌخ :  -  1363

 0312برلم   

 0312برلم       23103125دمحم على حمزه دعبٌس  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1361

 0312برلم       23103125مد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : عمرو احمد دمحم اح -  1362

 دمحم السٌد فضل هللا عبد الحلٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  1363

دارة المنتدب منفردٌن  أو مجتمعٌن  علً  أن ٌكون حك االدارة والتولٌع عن الشركة لكل من رئٌس مجلس االدارة وعضو مجلس اال

وذلن امام كافة الجهات والمصالح والهٌئات  الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة  اٌا كانت المعامالت امامها ومصلحة الضرائب ولجان 

أو  الطعن والمحاكم بمختلؾ درجاتها والسجل التجاري وادارات المرور واالحٌاء االدارٌة و الشهر العماري ، ولهما منفردٌن 

برلم       23103125مجتمعٌن اجراء التعالدات والمشارطات مع الؽٌر  وشراء السٌارات والمنموالت والتولٌع امام ، تارٌخ : 

0312 

 ماجده السٌد فضل هللا عبد الحلٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  1364

لشركة لكل من رئٌس مجلس االدارة وعضو مجلس االدارة المنتدب منفردٌن  أو مجتمعٌن  علً  أن ٌكون حك االدارة والتولٌع عن ا

وذلن امام كافة الجهات والمصالح والهٌئات  الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة  اٌا كانت المعامالت امامها ومصلحة الضرائب ولجان 

اء االدارٌة و الشهر العماري ، ولهما منفردٌن  أو الطعن والمحاكم بمختلؾ درجاتها والسجل التجاري وادارات المرور واالحٌ

برلم       23103125مجتمعٌن اجراء التعالدات والمشارطات مع الؽٌر  وشراء السٌارات والمنموالت والتولٌع امام ، تارٌخ : 

0312 

 احمد فوزى محمود دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  1365

أن ٌكون حك االدارة والتولٌع عن الشركة لكل من رئٌس مجلس االدارة وعضو مجلس االدارة المنتدب منفردٌن  أو مجتمعٌن   علً 

وذلن امام كافة الجهات والمصالح والهٌئات  الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة  اٌا كانت المعامالت امامها ومصلحة الضرائب ولجان 

سجل التجاري وادارات المرور واالحٌاء االدارٌة و الشهر العماري ، ولهما منفردٌن  أو الطعن والمحاكم بمختلؾ درجاتها وال

برلم       23103125مجتمعٌن اجراء التعالدات والمشارطات مع الؽٌر  وشراء السٌارات والمنموالت والتولٌع امام ، تارٌخ : 

0312 

 جلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ابراهٌم عبد العزٌز دمحم مراد  شركة مساهمة  عضو م -  1366

علً  أن ٌكون حك االدارة والتولٌع عن الشركة لكل من رئٌس مجلس االدارة وعضو مجلس االدارة المنتدب منفردٌن  أو مجتمعٌن  

ب ولجان وذلن امام كافة الجهات والمصالح والهٌئات  الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة  اٌا كانت المعامالت امامها ومصلحة الضرائ

الطعن والمحاكم بمختلؾ درجاتها والسجل التجاري وادارات المرور واالحٌاء االدارٌة و الشهر العماري ، ولهما منفردٌن  أو 

برلم       23103125مجتمعٌن اجراء التعالدات والمشارطات مع الؽٌر  وشراء السٌارات والمنموالت والتولٌع امام ، تارٌخ : 

0312 

 صباح عبد الفتاح عبد الواحد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة سامٌة م -  1361

علً  أن ٌكون حك االدارة والتولٌع عن الشركة لكل من رئٌس مجلس االدارة وعضو مجلس االدارة المنتدب منفردٌن  أو مجتمعٌن  

لحكومٌة وؼٌر الحكومٌة  اٌا كانت المعامالت امامها ومصلحة الضرائب ولجان وذلن امام كافة الجهات والمصالح والهٌئات  ا

الطعن والمحاكم بمختلؾ درجاتها والسجل التجاري وادارات المرور واالحٌاء االدارٌة و الشهر العماري ، ولهما منفردٌن  أو 

برلم       23103125التولٌع امام ، تارٌخ : مجتمعٌن اجراء التعالدات والمشارطات مع الؽٌر  وشراء السٌارات والمنموالت و

0312 

 دمحم على حمزه دعبٌس  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  1361



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

علً  أن ٌكون حك االدارة والتولٌع عن الشركة لكل من رئٌس مجلس االدارة وعضو مجلس االدارة المنتدب منفردٌن  أو مجتمعٌن  

امام كافة الجهات والمصالح والهٌئات  الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة  اٌا كانت المعامالت امامها ومصلحة الضرائب ولجان  وذلن

الطعن والمحاكم بمختلؾ درجاتها والسجل التجاري وادارات المرور واالحٌاء االدارٌة و الشهر العماري ، ولهما منفردٌن  أو 

برلم       23103125مع الؽٌر  وشراء السٌارات والمنموالت والتولٌع امام ، تارٌخ :  مجتمعٌن اجراء التعالدات والمشارطات

0312 

 عمرو احمد دمحم احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  1360

لمنتدب منفردٌن  أو مجتمعٌن  علً  أن ٌكون حك االدارة والتولٌع عن الشركة لكل من رئٌس مجلس االدارة وعضو مجلس االدارة ا

وذلن امام كافة الجهات والمصالح والهٌئات  الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة  اٌا كانت المعامالت امامها ومصلحة الضرائب ولجان 

الطعن والمحاكم بمختلؾ درجاتها والسجل التجاري وادارات المرور واالحٌاء االدارٌة و الشهر العماري ، ولهما منفردٌن  أو 

برلم       23103125تمعٌن اجراء التعالدات والمشارطات مع الؽٌر  وشراء السٌارات والمنموالت والتولٌع امام ، تارٌخ : مج

0312 

دمحم السٌد فضل هللا عبد الحلٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الشهر العماري علً عمود التعدٌالت  -  1313

  3ار والشراء والتاجٌر واالستئج

أما تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها امام البنون بكافة معامالتها من سحب واٌداع وتحوٌل وفتح الحسابات وأؼاللها واصدار 

الشٌكات والكمبٌاالت وتحصٌلها والمرض والرهن وعلً العموم كافة المطلوب أمام البنون وكذلن حك بٌع العمارات و السٌارات 

 3د / دمحم السٌد فضل هللا عبد الحلٌم منفردا  ، بشرط ان ٌكون كل ما سبك باسم الشركة وضمن اؼراضها والمنموالت فٌكون للسٌ

 0312برلم       23103125والي منهم  حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر بصفته ، تارٌخ : 

ماجده السٌد فضل هللا عبد الحلٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشهر العماري علً عمود التعدٌالت والشراء  -  1311

  3والتاجٌر واالستئجار 

أما تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها امام البنون بكافة معامالتها من سحب واٌداع وتحوٌل وفتح الحسابات وأؼاللها واصدار 

ت والكمبٌاالت وتحصٌلها والمرض والرهن وعلً العموم كافة المطلوب أمام البنون وكذلن حك بٌع العمارات و السٌارات الشٌكا

 3والمنموالت فٌكون للسٌد / دمحم السٌد فضل هللا عبد الحلٌم منفردا  ، بشرط ان ٌكون كل ما سبك باسم الشركة وضمن اؼراضها 

 0312برلم       23103125ر بصفته ، تارٌخ : والي منهم  حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌ

احمد فوزى محمود دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشهر العماري علً عمود التعدٌالت والشراء والتاجٌر  -  1312

  3واالستئجار 

الحسابات وأؼاللها واصدار أما تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها امام البنون بكافة معامالتها من سحب واٌداع وتحوٌل وفتح 

الشٌكات والكمبٌاالت وتحصٌلها والمرض والرهن وعلً العموم كافة المطلوب أمام البنون وكذلن حك بٌع العمارات و السٌارات 

 3والمنموالت فٌكون للسٌد / دمحم السٌد فضل هللا عبد الحلٌم منفردا  ، بشرط ان ٌكون كل ما سبك باسم الشركة وضمن اؼراضها 

 0312برلم       23103125ي منهم  حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر بصفته ، تارٌخ : وال

ابراهٌم عبد العزٌز دمحم مراد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشهر العماري علً عمود التعدٌالت والشراء والتاجٌر  -  1313

  3واالستئجار 

فة معامالتها من سحب واٌداع وتحوٌل وفتح الحسابات وأؼاللها واصدار أما تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها امام البنون بكا

الشٌكات والكمبٌاالت وتحصٌلها والمرض والرهن وعلً العموم كافة المطلوب أمام البنون وكذلن حك بٌع العمارات و السٌارات 

 3كل ما سبك باسم الشركة وضمن اؼراضها والمنموالت فٌكون للسٌد / دمحم السٌد فضل هللا عبد الحلٌم منفردا  ، بشرط ان ٌكون 

 0312برلم       23103125والي منهم  حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر بصفته ، تارٌخ : 

سامٌة مصباح عبد الفتاح عبد الواحد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  الشهر العماري علً عمود  -  1314

  3ئجار التعدٌالت والشراء والتاجٌر واالست

أما تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها امام البنون بكافة معامالتها من سحب واٌداع وتحوٌل وفتح الحسابات وأؼاللها واصدار 

الشٌكات والكمبٌاالت وتحصٌلها والمرض والرهن وعلً العموم كافة المطلوب أمام البنون وكذلن حك بٌع العمارات و السٌارات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 3سٌد / دمحم السٌد فضل هللا عبد الحلٌم منفردا  ، بشرط ان ٌكون كل ما سبك باسم الشركة وضمن اؼراضها والمنموالت فٌكون لل

 0312برلم       23103125والي منهم  حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر بصفته ، تارٌخ : 

ود التعدٌالت والشراء والتاجٌر دمحم على حمزه دعبٌس  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الشهر العماري علً عم -  1315

  3واالستئجار 

أما تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها امام البنون بكافة معامالتها من سحب واٌداع وتحوٌل وفتح الحسابات وأؼاللها واصدار 

مارات و السٌارات الشٌكات والكمبٌاالت وتحصٌلها والمرض والرهن وعلً العموم كافة المطلوب أمام البنون وكذلن حك بٌع الع

 3والمنموالت فٌكون للسٌد / دمحم السٌد فضل هللا عبد الحلٌم منفردا  ، بشرط ان ٌكون كل ما سبك باسم الشركة وضمن اؼراضها 

 0312برلم       23103125والي منهم  حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر بصفته ، تارٌخ : 

لس ادارة  الشهر العماري علً عمود التعدٌالت والشراء والتاجٌر عمرو احمد دمحم احمد  شركة مساهمة  عضو مج -  1316

  3واالستئجار 

أما تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها امام البنون بكافة معامالتها من سحب واٌداع وتحوٌل وفتح الحسابات وأؼاللها واصدار 

ب أمام البنون وكذلن حك بٌع العمارات و السٌارات الشٌكات والكمبٌاالت وتحصٌلها والمرض والرهن وعلً العموم كافة المطلو

 3والمنموالت فٌكون للسٌد / دمحم السٌد فضل هللا عبد الحلٌم منفردا  ، بشرط ان ٌكون كل ما سبك باسم الشركة وضمن اؼراضها 

 0312برلم       23103125والي منهم  حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر بصفته ، تارٌخ : 

فضل هللا عبد الحلٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  السابمة فً كل أو بعض هذه  دمحم السٌد -  1311

  3الصالحٌات  

 0312برلم       23103125، تارٌخ :  3كما تمت الموافمة علً تجدٌد مدة مجلس االدارة لثالث سنوات لادمة 

  3و مجلس ادارة  السابمة فً كل أو بعض هذه الصالحٌات  ماجده السٌد فضل هللا عبد الحلٌم  شركة مساهمة  عض -  1311

 0312برلم       23103125، تارٌخ :  3كما تمت الموافمة علً تجدٌد مدة مجلس االدارة لثالث سنوات لادمة 

  3احمد فوزى محمود دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  السابمة فً كل أو بعض هذه الصالحٌات   -  1310

 0312برلم       23103125، تارٌخ :  3الموافمة علً تجدٌد مدة مجلس االدارة لثالث سنوات لادمة  كما تمت

  3ابراهٌم عبد العزٌز دمحم مراد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  السابمة فً كل أو بعض هذه الصالحٌات   -  1313

 0312برلم       23103125، تارٌخ :  3مة كما تمت الموافمة علً تجدٌد مدة مجلس االدارة لثالث سنوات لاد

سامٌة مصباح عبد الفتاح عبد الواحد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  السابمة فً كل أو بعض  -  1311

  3هذه الصالحٌات  

 0312   برلم    23103125، تارٌخ :  3كما تمت الموافمة علً تجدٌد مدة مجلس االدارة لثالث سنوات لادمة 

  3دمحم على حمزه دعبٌس  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  السابمة فً كل أو بعض هذه الصالحٌات   -  1312

 0312برلم       23103125، تارٌخ :  3كما تمت الموافمة علً تجدٌد مدة مجلس االدارة لثالث سنوات لادمة 

  3جلس ادارة  السابمة فً كل أو بعض هذه الصالحٌات  عمرو احمد دمحم احمد  شركة مساهمة  عضو م -  1313

 0312برلم       23103125، تارٌخ :  3كما تمت الموافمة علً تجدٌد مدة مجلس االدارة لثالث سنوات لادمة 

دمحم محمود عبد الرزاق عٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد انتخاب اعضاء مجلس االدارة  -  1314

 2345برلم       23103125لفترة لادمة ، تارٌخ : 

دمحم محمود عبد الرزاق عٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد انتخاب اعضاء مجلس االدارة  -  1315

 2345برلم       23103125لفترة لادمة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -لس ادارة  أتوزٌع الصالحٌات لالستاذ/ دمحم سعٌد دمحم ٌوسؾ دمحم سعٌد دمحم ٌوسؾ  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مج -  1316

رئٌس مجلس االدارة لٌكون له الحك منفردا فى إدارة الشركة و التعامل باسمها و فى اجراء كافة العمود و المعامالت الداخلة ضمن 

و اجورهم و مكافاتهم و دفع كافة  ؼرض الشركة وعلً االخص تعٌٌن وولؾ و عزل و كالء و مستخدمً الشركة و تحدٌد مرتباتهم

المبالػ و التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة  التجارٌة و 

 5101برلم       23103125ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت ، تارٌخ : 

 -دمحم سعٌد دمحم ٌوسؾ  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  أتوزٌع الصالحٌات لالستاذ/ دمحم سعٌد دمحم ٌوسؾ  -  1311

رئٌس مجلس االدارة لٌكون له الحك منفردا فى إدارة الشركة و التعامل باسمها و فى اجراء كافة العمود و المعامالت الداخلة ضمن 

عٌٌن وولؾ و عزل و كالء و مستخدمً الشركة و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و مكافاتهم و دفع كافة ؼرض الشركة وعلً االخص ت

المبالػ و التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة  التجارٌة و 

 5101برلم       23103125لك بمعامالت ، تارٌخ : ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات التً تتع

 -دمحم سعٌد دمحم ٌوسؾ  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  أتوزٌع الصالحٌات لالستاذ/ دمحم سعٌد دمحم ٌوسؾ  -  1311

المعامالت الداخلة ضمن  رئٌس مجلس االدارة لٌكون له الحك منفردا فى إدارة الشركة و التعامل باسمها و فى اجراء كافة العمود و

ؼرض الشركة وعلً االخص تعٌٌن وولؾ و عزل و كالء و مستخدمً الشركة و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و مكافاتهم و دفع كافة 

المبالػ و التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة  التجارٌة و 

 5101برلم       23103125رام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت ، تارٌخ : اب

رئٌس  -دمحم سعٌد دمحم ٌوسؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  أتوزٌع الصالحٌات لالستاذ/ دمحم سعٌد دمحم ٌوسؾ  -  1310

التعامل باسمها و فى اجراء كافة العمود و المعامالت الداخلة ضمن ؼرض مجلس االدارة لٌكون له الحك منفردا فى إدارة الشركة و 

الشركة وعلً االخص تعٌٌن وولؾ و عزل و كالء و مستخدمً الشركة و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و مكافاتهم و دفع كافة المبالػ 

دٌد كافة السندات االذنٌة  التجارٌة و ابرام جمٌع و التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تس

 5101برلم       23103125العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت ، تارٌخ : 

رئٌس  -دمحم سعٌد دمحم ٌوسؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  أتوزٌع الصالحٌات لالستاذ/ دمحم سعٌد دمحم ٌوسؾ  -  1303

لٌكون له الحك منفردا فى إدارة الشركة و التعامل باسمها و فى اجراء كافة العمود و المعامالت الداخلة ضمن ؼرض مجلس االدارة 

الشركة وعلً االخص تعٌٌن وولؾ و عزل و كالء و مستخدمً الشركة و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و مكافاتهم و دفع كافة المبالػ 

ؼٌر الحكومٌة و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة  التجارٌة و ابرام جمٌع و التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة و 

 5101برلم       23103125العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت ، تارٌخ : 

رئٌس  - سعٌد دمحم ٌوسؾ دمحم سعٌد دمحم ٌوسؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  أتوزٌع الصالحٌات لالستاذ/ دمحم -  1301

مجلس االدارة لٌكون له الحك منفردا فى إدارة الشركة و التعامل باسمها و فى اجراء كافة العمود و المعامالت الداخلة ضمن ؼرض 

لػ الشركة وعلً االخص تعٌٌن وولؾ و عزل و كالء و مستخدمً الشركة و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و مكافاتهم و دفع كافة المبا

و التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة  التجارٌة و ابرام جمٌع 

 5101برلم       23103125العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت ، تارٌخ : 

رئٌس مجلس ادارة  الشركة بالنمد او باالجل و التولٌع امام الشهر العماري   دمحم سعٌد دمحم ٌوسؾ  ذات مسئولٌة محدودة -  1302

 علً كافة العمود ، وحك شراء و بٌع جمٌع المواد و المهمات و البضائع و المنموالت  و الحك فً لبض و استالم المبالػ المستحمة 

المصارؾ و الهٌئات المالٌة باي نوع من المعامالت المالٌة للشركة سواء كانت نمدٌة او بشٌكات و الحك  فى  التعامل مع البنون و 

كالسحب و االٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و االفراج عن راسمال الشركة و الرهن و المرض و التصرؾ 

 5101برلم       23103125فً اي اصل من اصول الشركة و له حك تفوٌض او توكٌل ، تارٌخ : 

دمحم سعٌد دمحم ٌوسؾ  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  الشركة بالنمد او باالجل و التولٌع امام الشهر العماري  -  1303

 علً كافة العمود ، وحك شراء و بٌع جمٌع المواد و المهمات و البضائع و المنموالت  و الحك فً لبض و استالم المبالػ المستحمة 

بشٌكات و الحك  فى  التعامل مع البنون و المصارؾ و الهٌئات المالٌة باي نوع من المعامالت المالٌة  للشركة سواء كانت نمدٌة او

كالسحب و االٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و االفراج عن راسمال الشركة و الرهن و المرض و التصرؾ 

 5101برلم       23103125تارٌخ :  فً اي اصل من اصول الشركة و له حك تفوٌض او توكٌل ،
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 241 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دمحم سعٌد دمحم ٌوسؾ  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  الشركة بالنمد او باالجل و التولٌع امام الشهر العماري  -  1304

 بالػ المستحمة علً كافة العمود ، وحك شراء و بٌع جمٌع المواد و المهمات و البضائع و المنموالت  و الحك فً لبض و استالم الم

للشركة سواء كانت نمدٌة او بشٌكات و الحك  فى  التعامل مع البنون و المصارؾ و الهٌئات المالٌة باي نوع من المعامالت المالٌة 

كالسحب و االٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و االفراج عن راسمال الشركة و الرهن و المرض و التصرؾ 

 5101برلم       23103125من اصول الشركة و له حك تفوٌض او توكٌل ، تارٌخ :  فً اي اصل

دمحم سعٌد دمحم ٌوسؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الشركة بالنمد او باالجل و التولٌع امام الشهر العماري علً  -  1305

 موالت  و الحك فً لبض و استالم المبالػ المستحمة كافة العمود ، وحك شراء و بٌع جمٌع المواد و المهمات و البضائع و المن

للشركة سواء كانت نمدٌة او بشٌكات و الحك  فى  التعامل مع البنون و المصارؾ و الهٌئات المالٌة باي نوع من المعامالت المالٌة 

الرهن و المرض و التصرؾ  كالسحب و االٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و االفراج عن راسمال الشركة و

 5101برلم       23103125فً اي اصل من اصول الشركة و له حك تفوٌض او توكٌل ، تارٌخ : 

دمحم سعٌد دمحم ٌوسؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الشركة بالنمد او باالجل و التولٌع امام الشهر العماري علً  -  1306

 المواد و المهمات و البضائع و المنموالت  و الحك فً لبض و استالم المبالػ المستحمة كافة العمود ، وحك شراء و بٌع جمٌع 

للشركة سواء كانت نمدٌة او بشٌكات و الحك  فى  التعامل مع البنون و المصارؾ و الهٌئات المالٌة باي نوع من المعامالت المالٌة 

ابات و االفراج عن راسمال الشركة و الرهن و المرض و التصرؾ كالسحب و االٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحس

 5101برلم       23103125فً اي اصل من اصول الشركة و له حك تفوٌض او توكٌل ، تارٌخ : 

دمحم سعٌد دمحم ٌوسؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الشركة بالنمد او باالجل و التولٌع امام الشهر العماري علً  -  1301

 افة العمود ، وحك شراء و بٌع جمٌع المواد و المهمات و البضائع و المنموالت  و الحك فً لبض و استالم المبالػ المستحمة ك

للشركة سواء كانت نمدٌة او بشٌكات و الحك  فى  التعامل مع البنون و المصارؾ و الهٌئات المالٌة باي نوع من المعامالت المالٌة 

ولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و االفراج عن راسمال الشركة و الرهن و المرض و التصرؾ كالسحب و االٌداع و الت

 5101برلم       23103125فً اي اصل من اصول الشركة و له حك تفوٌض او توكٌل ، تارٌخ : 

ما ذكر(على ان ٌسبك التصرؾ  دمحم سعٌد دمحم ٌوسؾ  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  الؽٌر فً كل او بعض -  1301

 5101برلم       23103125وبٌع االصول بموافمة الجمعٌة العامة لالختصاص ( ، تارٌخ : 

دمحم سعٌد دمحم ٌوسؾ  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر(على ان ٌسبك التصرؾ  -  1300

 5101برلم       23103125ختصاص ( ، تارٌخ : وبٌع االصول بموافمة الجمعٌة العامة لال

دمحم سعٌد دمحم ٌوسؾ  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر(على ان ٌسبك التصرؾ  -  1433

 5101برلم       23103125وبٌع االصول بموافمة الجمعٌة العامة لالختصاص ( ، تارٌخ : 

ٌوسؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر(على ان ٌسبك التصرؾ وبٌع دمحم سعٌد دمحم  -  1431

 5101برلم       23103125االصول بموافمة الجمعٌة العامة لالختصاص ( ، تارٌخ : 

ك التصرؾ وبٌع دمحم سعٌد دمحم ٌوسؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر(على ان ٌسب -  1432

 5101برلم       23103125االصول بموافمة الجمعٌة العامة لالختصاص ( ، تارٌخ : 

دمحم سعٌد دمحم ٌوسؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر(على ان ٌسبك التصرؾ وبٌع  -  1433

 5101برلم       23103125االصول بموافمة الجمعٌة العامة لالختصاص ( ، تارٌخ : 

االستاذ / دمحم عبد  -1شركة مساهمة  تحمٌل  وافك المجلس على منح حك التولٌع من الفئة )أ( للساده   4410تاشٌر رلم  -  1434

االستاذ / دمحم على ٌوسؾ مشالى  على ان ٌتم التولٌع باالشتران مع احد المفوضٌن بالتولٌع من الفئة )ب(  -2الفتاح محمود دٌاب   

الؾ جنٌة ) خمسمائة الؾ جنٌة ( لكل  533لى الشٌكات وامر الصرؾ والتحوٌل على حسابات الشركة لدى البنون فى حدود مبلػ ع

 5411برلم       23103125مرة وذلن باالضافة الى السادة المفوضٌن بالتولٌع نٌابة عن الشركة السابك تفوٌضهم . ، تارٌخ : 
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 242 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع علً معامالت الشركة وتعهداتها  كل  دمحم احمد دمحم البراوى  -  1435

شخص مفوض بالتولٌع علً هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة , ولمجلس االداره الحك فً ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو 

 وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن .

ٌكون حك االدارة والتولٌع لرئٌس مجلس االدارة ) منفرداً ( وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع و

العام ولطاع االعمال والخاص وحك اجراء كافة العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركة وابرام جمٌع العمود والمشاركات ، 

 1511م   برل    23103125تارٌخ : 

دمحم احمد البنداري ابو زٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع علً معامالت الشركة وتعهداتها  كل  -  1436

شخص مفوض بالتولٌع علً هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة , ولمجلس االداره الحك فً ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو 

 حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن .وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم 

وٌكون حك االدارة والتولٌع لرئٌس مجلس االدارة ) منفرداً ( وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع 

العمود والمشاركات ، العام ولطاع االعمال والخاص وحك اجراء كافة العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركة وابرام جمٌع 

 1511برلم       23103125تارٌخ : 

شوكت محمود دمحم مصطفى حسن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع علً معامالت الشركة  -  1431

ً ان ٌعٌن عدة وتعهداتها  كل شخص مفوض بالتولٌع علً هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة , ولمجلس االداره الحك ف

 مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن .

وٌكون حك االدارة والتولٌع لرئٌس مجلس االدارة ) منفرداً ( وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع 

العام ولطاع االعمال والخاص وحك اجراء كافة العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركة وابرام جمٌع العمود والمشاركات ، 

 1511لم   بر    23103125تارٌخ : 

دمحم احمد دمحم البراوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمض وباالجل  -  1431

وشراء جمٌع المواد والمهمات واالجهزة والمنموالت وله كافة الصالحٌات فً تمثٌل الشركة مع كافه الجهات مهما كانت وله ) 

اء كافة المعامالت المالٌه مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌه كالسحب واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات منفرداً( الحك فً اجر

باسم ولصالح الشركة وتحمٌما لؽرضها والحك فً توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر . اما المروض ؼٌر المفتوح بها اعتمادات 

 1511برلم       23103125تجارٌه والعمارات ، تارٌخ : البنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت ال

دمحم احمد البنداري ابو زٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمض وباالجل  -  1430

الجهات مهما كانت وله )  وشراء جمٌع المواد والمهمات واالجهزة والمنموالت وله كافة الصالحٌات فً تمثٌل الشركة مع كافه

منفرداً( الحك فً اجراء كافة المعامالت المالٌه مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌه كالسحب واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات 

باسم ولصالح الشركة وتحمٌما لؽرضها والحك فً توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر . اما المروض ؼٌر المفتوح بها اعتمادات 

 1511برلم       23103125البنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت التجارٌه والعمارات ، تارٌخ : 

شوكت محمود دمحم مصطفى حسن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة  -  1413

نموالت وله كافة الصالحٌات فً تمثٌل الشركة مع كافه الجهات مهما بالنمض وباالجل وشراء جمٌع المواد والمهمات واالجهزة والم

كانت وله ) منفرداً( الحك فً اجراء كافة المعامالت المالٌه مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌه كالسحب واالٌداع والتولٌع علً 

بعض ما ذكر . اما المروض ؼٌر المفتوح بها الشٌكات باسم ولصالح الشركة وتحمٌما لؽرضها والحك فً توكٌل الؽٌر فً كل او 

 1511برلم       23103125اعتمادات البنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت التجارٌه والعمارات ، تارٌخ : 

 دمحم احمد دمحم البراوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والرهون والتصرؾ فً اصول الشركه فال ٌجوز اجراإها اال -  1411

بعد موافمه الجمعٌه العامه باؼلبٌه الشركاء الحائزة لثالث أرباع راس المال وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة اال اذا ولعه المدٌر 

 1511برلم       23103125مشفوعا بالصفه التً ٌتعامل بها وله حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

بو زٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والرهون والتصرؾ فً اصول الشركه فال ٌجوز دمحم احمد البنداري ا -  1412

اجراإها اال بعد موافمه الجمعٌه العامه باؼلبٌه الشركاء الحائزة لثالث أرباع راس المال وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة اال اذا 

برلم       23103125ٌر فً كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : ولعه المدٌر مشفوعا بالصفه التً ٌتعامل بها وله حك توكٌل الؽ

1511 
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 243 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شوكت محمود دمحم مصطفى حسن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والرهون والتصرؾ فً اصول الشركه فال  -  1413

ٌكون التصرؾ ملزما للشركة اال  ٌجوز اجراإها اال بعد موافمه الجمعٌه العامه باؼلبٌه الشركاء الحائزة لثالث أرباع راس المال وال

برلم       23103125اذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفه التً ٌتعامل بها وله حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

1511 

نن امام الب -الدور الول  -نرمٌن محمود عادل حسٌن حلمى السعدنى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مول سٌتى ستارز  -  1414

 1663برلم       23103126الماهرة ، تارٌخ :  -مدٌنة نصر  -العربى االفرٌمى 

مدٌنة  -امام البنن العربى االفرٌمى  -الدور الول  -سلمى ناصر احمد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مول سٌتى ستارز  -  1415

 1663برلم       23103126الماهرة ، تارٌخ :  -نصر 

طرٌك االسكندرٌة -مود عادل حسٌن حلمى السعدنى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  سٌتى سنتر االسكندرٌة نرمٌن مح -  1416

 1663برلم       23103126االسكندرٌة ، تارٌخ :  -الماهرة الصحراوى 

 -اوى طرٌك االسكندرٌة الماهرة الصحر-سلمى ناصر احمد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  سٌتى سنتر االسكندرٌة  -  1411

 1663برلم       23103126االسكندرٌة ، تارٌخ : 

دمحم على حسن طه االمام  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1411

والتعامل باسمها مع جمٌع الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن و لهم مجتمعٌن او منفردٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة 

الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص والوزارات واالجهزة التنفٌذٌة التابعة للدولة وله فى 

على هذا الصدد الحك فى اجراء كافه العمود والمعامالت والمشاطرات والصفمات الداخله ضمن ؼرض الشركة بالنمد او باالجل ، و

 1216برلم       23103126االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد ، تارٌخ : 

دمحم على حسن طه االمام  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1410

هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع  الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن و لهم مجتمعٌن او منفردٌن فً

الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص والوزارات واالجهزة التنفٌذٌة التابعة للدولة وله فى 

له ضمن ؼرض الشركة بالنمد او باالجل ، وعلى هذا الصدد الحك فى اجراء كافه العمود والمعامالت والمشاطرات والصفمات الداخ

 1216برلم       23103126االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد ، تارٌخ : 

تامر دمحم أحمد أحمد خلٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1423

اء المتضامنٌن و لهم مجتمعٌن او منفردٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الرسمٌة للشرك

الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص والوزارات واالجهزة التنفٌذٌة التابعة للدولة وله فى 

عمود والمعامالت والمشاطرات والصفمات الداخله ضمن ؼرض الشركة بالنمد او باالجل ، وعلى هذا الصدد الحك فى اجراء كافه ال

 1216برلم       23103126االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد ، تارٌخ : 

لٌع و المسئولٌة امام الجهات تامر دمحم أحمد أحمد خلٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك االدارة و التو -  1421

الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن و لهم مجتمعٌن او منفردٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع 

لة وله فى الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص والوزارات واالجهزة التنفٌذٌة التابعة للدو

هذا الصدد الحك فى اجراء كافه العمود والمعامالت والمشاطرات والصفمات الداخله ضمن ؼرض الشركة بالنمد او باالجل ، وعلى 

 1216برلم       23103126االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد ، تارٌخ : 

وشرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام  عٌد رمضان عٌد فضل فرج  شركة تضامن  مدٌر -  1422

الجهات الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن و لهم مجتمعٌن او منفردٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع 

زارات واالجهزة التنفٌذٌة التابعة للدولة جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص والو

وله فى هذا الصدد الحك فى اجراء كافه العمود والمعامالت والمشاطرات والصفمات الداخله ضمن ؼرض الشركة بالنمد او باالجل ، 

 1216برلم       23103126وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد ، تارٌخ : 

د رمضان عٌد فضل فرج  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام عٌ -  1423

الجهات الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن و لهم مجتمعٌن او منفردٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع 

العام ولطاع األعمال العام والخاص والوزارات واالجهزة التنفٌذٌة التابعة للدولة جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وله فى هذا الصدد الحك فى اجراء كافه العمود والمعامالت والمشاطرات والصفمات الداخله ضمن ؼرض الشركة بالنمد او باالجل ، 

 1216برلم       23103126:  وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد ، تارٌخ

دمحم على حسن طه االمام  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ  -  1424

عها وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة  و التعامل علً كافة المعامالت البنكٌة من فتح حساب بجمٌع انوا

خطابات ضمان ( والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات و شراء و بٌع ورهن أصول الشركة من -اعتمادات  -)حسابات جارٌة 

عمارات ومنموالت وسٌارات والتولٌع على العمود امام الشهر العمارى والتوثٌك  وااللتراض والرهن وتجدٌد عمود الرهن وتمرٌر 

لٌة والتسهٌالت األئتمانٌه و تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً بعض أو كل ما سبك . ، تارٌخ : حك عٌنى  من البنون والمإسسات الما

 1216برلم       23103126

دمحم على حسن طه االمام  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ  -  1425

االذنٌة التجارٌة  و التعامل علً كافة المعامالت البنكٌة من فتح حساب بجمٌع انواعها  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات

خطابات ضمان ( والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات و شراء و بٌع ورهن أصول الشركة من -اعتمادات  -)حسابات جارٌة 

ك  وااللتراض والرهن وتجدٌد عمود الرهن وتمرٌر عمارات ومنموالت وسٌارات والتولٌع على العمود امام الشهر العمارى والتوثٌ

حك عٌنى  من البنون والمإسسات المالٌة والتسهٌالت األئتمانٌه و تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً بعض أو كل ما سبك . ، تارٌخ : 

 1216برلم       23103126

م واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة تامر دمحم أحمد أحمد خلٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  مرتباته -  1426

المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة  و التعامل علً كافة المعامالت البنكٌة من فتح حساب بجمٌع 

الشركة  خطابات ضمان ( والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات و شراء و بٌع ورهن أصول-اعتمادات  -انواعها )حسابات جارٌة 

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 توكٌل الؽٌر فً بعض أو كل ما سبك . ، 

 1216   برلم    23103126تارٌخ : 

تامر دمحم أحمد أحمد خلٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة  -  1421

المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة  و التعامل علً كافة المعامالت البنكٌة من فتح حساب بجمٌع 

خطابات ضمان ( والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات و شراء و بٌع ورهن أصول الشركة -اعتمادات  -ة انواعها )حسابات جارٌ

من عمارات ومنموالت وسٌارات والتولٌع على العمود امام الشهر العمارى والتوثٌك  وااللتراض والرهن وتجدٌد عمود الرهن 

ألئتمانٌه و تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً بعض أو كل ما سبك . ، وتمرٌر حك عٌنى  من البنون والمإسسات المالٌة والتسهٌالت ا

 1216برلم       23103126تارٌخ : 

عٌد رمضان عٌد فضل فرج  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة  -  1421

و التعامل علً كافة المعامالت البنكٌة من فتح حساب بجمٌع   المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة

خطابات ضمان ( والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات و شراء و بٌع ورهن أصول الشركة -اعتمادات  -انواعها )حسابات جارٌة 

هن وتجدٌد عمود الرهن من عمارات ومنموالت وسٌارات والتولٌع على العمود امام الشهر العمارى والتوثٌك  وااللتراض والر

وتمرٌر حك عٌنى  من البنون والمإسسات المالٌة والتسهٌالت األئتمانٌه و تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً بعض أو كل ما سبك . ، 

 1216برلم       23103126تارٌخ : 

لبض ودفع كافة عٌد رمضان عٌد فضل فرج  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم و -  1420

المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة  و التعامل علً كافة المعامالت البنكٌة من فتح حساب بجمٌع 

خطابات ضمان ( والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات و شراء و بٌع ورهن أصول الشركة -اعتمادات  -انواعها )حسابات جارٌة 

موالت وسٌارات والتولٌع على العمود امام الشهر العمارى والتوثٌك  وااللتراض والرهن وتجدٌد عمود الرهن من عمارات ومن

وتمرٌر حك عٌنى  من البنون والمإسسات المالٌة والتسهٌالت األئتمانٌه و تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً بعض أو كل ما سبك . ، 

 1216برلم       23103126تارٌخ : 

 6121برلم       23103126عطٌة متولى عطٌة زمزم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  سعودى -  1433

 6121برلم       23103126سعودى عطٌة متولى عطٌة زمزم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1431

 6121برلم       23103126سعودى عطٌة متولى عطٌة زمزم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1432
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 245 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 6121برلم       23103126سعودى عطٌة متولى عطٌة زمزم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1433

 6121برلم       23103126سمٌرة عطٌة متولً زمزم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1434

 6121برلم       23103126ٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ : سمٌرة عطٌة متولً زمزم  توصٌة بس -  1435

 6121برلم       23103126مصطفى حلمى مصطفى النجار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1436

 6121برلم       23103126مصطفى حلمى مصطفى النجار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1431

 6121برلم       23103126مصطفى حلمى مصطفى النجار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1431

 6121برلم       23103126رٌن متخارج   ، تارٌخ : مصطفى حلمى مصطفى النجار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و ش -  1430

 6121برلم       23103126سمٌرة عطٌة متولً زمزم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1443

 6121برلم       23103126سمٌرة عطٌة متولً زمزم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1441

 6121برلم       23103126لعزٌز دمحم محمود عامر دراز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ : عبد ا -  1442

 6121برلم       23103126عبد العزٌز دمحم محمود عامر دراز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1443

 6121برلم       23103126، تارٌخ :    عبد العزٌز دمحم محمود عامر دراز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن -  1444

 6121برلم       23103126عبد العزٌز دمحم محمود عامر دراز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1445

سعودى عطٌة متولى عطٌة زمزم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات  -  1446

للشرٌكة المتضامنة السٌدة/ سمٌرة عطٌة متولً زمزم منفرده  حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة فً كافة المعامالت  الرسمٌة

وله حك تمثٌل الشركة والتولٌع علً عمود الشراء والبٌع وؼٌرها بؤسم الشركة وألؼراض الشركة امام الشهر العماري والتوثٌك امام 

مٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وله الحك فً التولٌع علً عمود التسهٌالت األئتمانٌة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكو

 6121برلم       23103126والرهن والمرض وأي نوع من المعامالت المالٌة مع ، تارٌخ : 

تولٌع والمسئولٌة امام الجهات سعودى عطٌة متولى عطٌة زمزم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة وال -  1441

الرسمٌة للشرٌكة المتضامنة السٌدة/ سمٌرة عطٌة متولً زمزم منفرده  حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة فً كافة المعامالت 

وثٌك امام وله حك تمثٌل الشركة والتولٌع علً عمود الشراء والبٌع وؼٌرها بؤسم الشركة وألؼراض الشركة امام الشهر العماري والت

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وله الحك فً التولٌع علً عمود التسهٌالت األئتمانٌة 

 6121برلم       23103126والرهن والمرض وأي نوع من المعامالت المالٌة مع ، تارٌخ : 

طة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات سعودى عطٌة متولى عطٌة زمزم  توصٌة بسٌ -  1441

الرسمٌة للشرٌكة المتضامنة السٌدة/ سمٌرة عطٌة متولً زمزم منفرده  حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة فً كافة المعامالت 

ؼراض الشركة امام الشهر العماري والتوثٌك امام وله حك تمثٌل الشركة والتولٌع علً عمود الشراء والبٌع وؼٌرها بؤسم الشركة وأل

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وله الحك فً التولٌع علً عمود التسهٌالت األئتمانٌة 

 6121برلم       23103126والرهن والمرض وأي نوع من المعامالت المالٌة مع ، تارٌخ : 

عودى عطٌة متولى عطٌة زمزم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات س -  1440

الرسمٌة للشرٌكة المتضامنة السٌدة/ سمٌرة عطٌة متولً زمزم منفرده  حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة فً كافة المعامالت 

الشراء والبٌع وؼٌرها بؤسم الشركة وألؼراض الشركة امام الشهر العماري والتوثٌك امام  وله حك تمثٌل الشركة والتولٌع علً عمود

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وله الحك فً التولٌع علً عمود التسهٌالت األئتمانٌة 

 6121برلم       23103126:  والرهن والمرض وأي نوع من المعامالت المالٌة مع ، تارٌخ

سمٌرة عطٌة متولً زمزم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات  -  1453

الرسمٌة للشرٌكة المتضامنة السٌدة/ سمٌرة عطٌة متولً زمزم منفرده  حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة فً كافة المعامالت 

وله حك تمثٌل الشركة والتولٌع علً عمود الشراء والبٌع وؼٌرها بؤسم الشركة وألؼراض الشركة امام الشهر العماري والتوثٌك امام 
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 246 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وله الحك فً التولٌع علً عمود التسهٌالت األئتمانٌة 

 6121برلم       23103126ي نوع من المعامالت المالٌة مع ، تارٌخ : والرهن والمرض وأ

سمٌرة عطٌة متولً زمزم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات  -  1451

ٌع نٌابة عن الشركة فً كافة المعامالت الرسمٌة للشرٌكة المتضامنة السٌدة/ سمٌرة عطٌة متولً زمزم منفرده  حك االدارة والتول

وله حك تمثٌل الشركة والتولٌع علً عمود الشراء والبٌع وؼٌرها بؤسم الشركة وألؼراض الشركة امام الشهر العماري والتوثٌك امام 

التسهٌالت األئتمانٌة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وله الحك فً التولٌع علً عمود 

 6121برلم       23103126والرهن والمرض وأي نوع من المعامالت المالٌة مع ، تارٌخ : 

مصطفى حلمى مصطفى النجار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام  -  1452

طٌة متولً زمزم منفرده  حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة فً كافة الجهات الرسمٌة للشرٌكة المتضامنة السٌدة/ سمٌرة ع

المعامالت وله حك تمثٌل الشركة والتولٌع علً عمود الشراء والبٌع وؼٌرها بؤسم الشركة وألؼراض الشركة امام الشهر العماري 

عام والخاص وله الحك فً التولٌع علً عمود والتوثٌك امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال ال

 6121برلم       23103126التسهٌالت األئتمانٌة والرهن والمرض وأي نوع من المعامالت المالٌة مع ، تارٌخ : 

مصطفى حلمى مصطفى النجار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام  -  1453

لرسمٌة للشرٌكة المتضامنة السٌدة/ سمٌرة عطٌة متولً زمزم منفرده  حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة فً كافة الجهات ا

المعامالت وله حك تمثٌل الشركة والتولٌع علً عمود الشراء والبٌع وؼٌرها بؤسم الشركة وألؼراض الشركة امام الشهر العماري 

الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وله الحك فً التولٌع علً عمود  والتوثٌك امام الجهات الحكومٌة وؼٌر

 6121برلم       23103126التسهٌالت األئتمانٌة والرهن والمرض وأي نوع من المعامالت المالٌة مع ، تارٌخ : 

الدارة والتولٌع والمسئولٌة امام مصطفى حلمى مصطفى النجار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك ا -  1454

الجهات الرسمٌة للشرٌكة المتضامنة السٌدة/ سمٌرة عطٌة متولً زمزم منفرده  حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة فً كافة 

عماري المعامالت وله حك تمثٌل الشركة والتولٌع علً عمود الشراء والبٌع وؼٌرها بؤسم الشركة وألؼراض الشركة امام الشهر ال

والتوثٌك امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وله الحك فً التولٌع علً عمود 

 6121برلم       23103126التسهٌالت األئتمانٌة والرهن والمرض وأي نوع من المعامالت المالٌة مع ، تارٌخ : 

صٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام مصطفى حلمى مصطفى النجار  تو -  1455

الجهات الرسمٌة للشرٌكة المتضامنة السٌدة/ سمٌرة عطٌة متولً زمزم منفرده  حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة فً كافة 

بؤسم الشركة وألؼراض الشركة امام الشهر العماري المعامالت وله حك تمثٌل الشركة والتولٌع علً عمود الشراء والبٌع وؼٌرها 

والتوثٌك امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وله الحك فً التولٌع علً عمود 

 6121برلم       23103126التسهٌالت األئتمانٌة والرهن والمرض وأي نوع من المعامالت المالٌة مع ، تارٌخ : 

سمٌرة عطٌة متولً زمزم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات  -  1456

الرسمٌة للشرٌكة المتضامنة السٌدة/ سمٌرة عطٌة متولً زمزم منفرده  حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة فً كافة المعامالت 

لتولٌع علً عمود الشراء والبٌع وؼٌرها بؤسم الشركة وألؼراض الشركة امام الشهر العماري والتوثٌك امام وله حك تمثٌل الشركة وا

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وله الحك فً التولٌع علً عمود التسهٌالت األئتمانٌة 

 6121برلم       23103126الٌة مع ، تارٌخ : والرهن والمرض وأي نوع من المعامالت الم

سمٌرة عطٌة متولً زمزم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات  -  1451

كافة المعامالت الرسمٌة للشرٌكة المتضامنة السٌدة/ سمٌرة عطٌة متولً زمزم منفرده  حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة فً 

وله حك تمثٌل الشركة والتولٌع علً عمود الشراء والبٌع وؼٌرها بؤسم الشركة وألؼراض الشركة امام الشهر العماري والتوثٌك امام 

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وله الحك فً التولٌع علً عمود التسهٌالت األئتمانٌة 

 6121برلم       23103126الرهن والمرض وأي نوع من المعامالت المالٌة مع ، تارٌخ : و

عبد العزٌز دمحم محمود عامر دراز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات  -  1451

حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة فً كافة المعامالت   الرسمٌة للشرٌكة المتضامنة السٌدة/ سمٌرة عطٌة متولً زمزم منفرده

وله حك تمثٌل الشركة والتولٌع علً عمود الشراء والبٌع وؼٌرها بؤسم الشركة وألؼراض الشركة امام الشهر العماري والتوثٌك امام 

ً التولٌع علً عمود التسهٌالت األئتمانٌة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وله الحك ف

 6121برلم       23103126والرهن والمرض وأي نوع من المعامالت المالٌة مع ، تارٌخ : 
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 241 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عبد العزٌز دمحم محمود عامر دراز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات  -  1450

امنة السٌدة/ سمٌرة عطٌة متولً زمزم منفرده  حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة فً كافة المعامالت الرسمٌة للشرٌكة المتض

وله حك تمثٌل الشركة والتولٌع علً عمود الشراء والبٌع وؼٌرها بؤسم الشركة وألؼراض الشركة امام الشهر العماري والتوثٌك امام 

عام ولطاع االعمال العام والخاص وله الحك فً التولٌع علً عمود التسهٌالت األئتمانٌة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع ال

 6121برلم       23103126والرهن والمرض وأي نوع من المعامالت المالٌة مع ، تارٌخ : 

مسئولٌة امام الجهات عبد العزٌز دمحم محمود عامر دراز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع وال -  1463

الرسمٌة للشرٌكة المتضامنة السٌدة/ سمٌرة عطٌة متولً زمزم منفرده  حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة فً كافة المعامالت 

 وله حك تمثٌل الشركة والتولٌع علً عمود الشراء والبٌع وؼٌرها بؤسم الشركة وألؼراض الشركة امام الشهر العماري والتوثٌك امام

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وله الحك فً التولٌع علً عمود التسهٌالت األئتمانٌة 

 6121برلم       23103126والرهن والمرض وأي نوع من المعامالت المالٌة مع ، تارٌخ : 

شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات عبد العزٌز دمحم محمود عامر دراز  توصٌة بسٌطة   -  1461

الرسمٌة للشرٌكة المتضامنة السٌدة/ سمٌرة عطٌة متولً زمزم منفرده  حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة فً كافة المعامالت 

ض الشركة امام الشهر العماري والتوثٌك امام وله حك تمثٌل الشركة والتولٌع علً عمود الشراء والبٌع وؼٌرها بؤسم الشركة وألؼرا

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وله الحك فً التولٌع علً عمود التسهٌالت األئتمانٌة 

 6121برلم       23103126والرهن والمرض وأي نوع من المعامالت المالٌة مع ، تارٌخ : 

عطٌة متولى عطٌة زمزم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب  سعودى -  1462

واالٌداع وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن.وللشرٌن المتضامن الدكتور / 

ات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص عبد العزٌز دمحم محمود عامر دراز حك التولٌع امام الجه

 6121برلم       23103126، تارٌخ : 

سعودى عطٌة متولى عطٌة زمزم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب  -  1463

ض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن.وللشرٌن المتضامن الدكتور / واالٌداع وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فً كل او بع

عبد العزٌز دمحم محمود عامر دراز حك التولٌع امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص 

 6121برلم       23103126، تارٌخ : 

بسٌطة  شرٌن متضامن  البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب  سعودى عطٌة متولى عطٌة زمزم  توصٌة -  1464

واالٌداع وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن.وللشرٌن المتضامن الدكتور / 

لمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص عبد العزٌز دمحم محمود عامر دراز حك التولٌع امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وا

 6121برلم       23103126، تارٌخ : 

سعودى عطٌة متولى عطٌة زمزم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب  -  1465

واالٌداع وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن.وللشرٌن المتضامن الدكتور / 

لٌع امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص عبد العزٌز دمحم محمود عامر دراز حك التو

 6121برلم       23103126، تارٌخ : 

سمٌرة عطٌة متولً زمزم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع  -  1466

ٌر فً كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن.وللشرٌن المتضامن الدكتور / عبد وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽ

العزٌز دمحم محمود عامر دراز حك التولٌع امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص ، 

 6121برلم       23103126تارٌخ : 

زم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع سمٌرة عطٌة متولً زم -  1461

وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن.وللشرٌن المتضامن الدكتور / عبد 

ؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص ، العزٌز دمحم محمود عامر دراز حك التولٌع امام الجهات الحكومٌة و

 6121برلم       23103126تارٌخ : 

مصطفى حلمى مصطفى النجار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب  -  1461

فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن.وللشرٌن المتضامن الدكتور / واالٌداع وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عبد العزٌز دمحم محمود عامر دراز حك التولٌع امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص 

 6121برلم       23103126، تارٌخ : 

و شرٌن متخارج  البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب  مصطفى حلمى مصطفى النجار  توصٌة بسٌطة  مدٌر -  1460

واالٌداع وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن.وللشرٌن المتضامن الدكتور / 

العام ولطاع االعمال العام والخاص  عبد العزٌز دمحم محمود عامر دراز حك التولٌع امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع

 6121برلم       23103126، تارٌخ : 

مصطفى حلمى مصطفى النجار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب  -  1413

وصٌٌن.وللشرٌن المتضامن الدكتور / واالٌداع وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الم

عبد العزٌز دمحم محمود عامر دراز حك التولٌع امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص 

 6121برلم       23103126، تارٌخ : 

ون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب مصطفى حلمى مصطفى النجار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  البن -  1411

واالٌداع وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن.وللشرٌن المتضامن الدكتور / 

العام والخاص  عبد العزٌز دمحم محمود عامر دراز حك التولٌع امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال

 6121برلم       23103126، تارٌخ : 

سمٌرة عطٌة متولً زمزم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع  -  1412

الدكتور / عبد وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن.وللشرٌن المتضامن 

العزٌز دمحم محمود عامر دراز حك التولٌع امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص ، 

 6121برلم       23103126تارٌخ : 

ٌة كالسحب واالٌداع سمٌرة عطٌة متولً زمزم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  البنون والمصارؾ والهٌئات المال -  1413

وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن.وللشرٌن المتضامن الدكتور / عبد 

العزٌز دمحم محمود عامر دراز حك التولٌع امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص ، 

 6121برلم       23103126تارٌخ : 

عبد العزٌز دمحم محمود عامر دراز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب  -  1414

واالٌداع وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن.وللشرٌن المتضامن الدكتور / 

 محمود عامر دراز حك التولٌع امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص عبد العزٌز دمحم

 6121برلم       23103126، تارٌخ : 

عبد العزٌز دمحم محمود عامر دراز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب  -  1415

وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن.وللشرٌن المتضامن الدكتور /  واالٌداع

عبد العزٌز دمحم محمود عامر دراز حك التولٌع امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص 

 6121برلم       23103126، تارٌخ : 

عبد العزٌز دمحم محمود عامر دراز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب  -  1416

واالٌداع وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن.وللشرٌن المتضامن الدكتور / 

ز حك التولٌع امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص عبد العزٌز دمحم محمود عامر درا

 6121برلم       23103126، تارٌخ : 

عبد العزٌز دمحم محمود عامر دراز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب  -  1411

حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن.وللشرٌن المتضامن الدكتور /  واالٌداع وؼلك الحسابات وله

عبد العزٌز دمحم محمود عامر دراز حك التولٌع امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص 

 6121برلم       23103126، تارٌخ : 

عوض محمود صابر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  للشركة الكائن العٌن السخنة بالعنوان الكائن : الوحدة رلم مصطفى  -  1411

    23103126محافظة السوٌس ، تارٌخ : -العٌن السخنة  -شمال ؼرب خلٌج السوٌس  -المطاع الثالث المنطمة االلتصادٌة  - 516

 1110برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌاري  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌر السٌد / عٌد عبد الفتاح فتح هللا البٌاري عٌد عبد الفتاح فتح هللا الب -  1410

 الشركه فً عاللته مع الؽٌر وله فً هذا الصدد 

 اوسع السلطات باداره الشركه والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به فً عمد الشركه او المانون او

 مه ولهما اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركهالئحته التنفٌذٌه او للجمعٌه العا

 ولبض ودفع كافه المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وتولٌع وتحوٌل وبٌع 

 4101برلم       23103126وتسدٌد كافه السندات االذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات ، تارٌخ : 

 عٌد عبد الفتاح فتح هللا البٌاري  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  التً تتعلك  -  1413

 بمعمالت الشركه بالنمد او باالجل والتولٌع امام الشهر العماري علً كافه العمود والحك فً لبض 

 والمهمات  واستالم المبالػ المستحمه للشركه سواء كانت نمدٌه او بشٌكات وحك شراء جمٌع المواد

 والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌه باي نوع من المعامالت المالٌه

 كالسحب واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واالفراج عن راس مال الشركه 

 4101برلم       23103126ٌر ولهما ، تارٌخ : واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌه وتوكٌل المحامٌن والؽ

 عٌد عبد الفتاح فتح هللا البٌاري  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  الحك فً  -  1411

 تفوٌض الؽٌر لكل او بعض صالحٌاته وفما لالصول والمانون وللمدٌره / فاطمه احمد حربً خلؾ 

 تعلمه بالشركه بما فٌها التفوٌض وابرام العمود التً السٌد / الحك فً اتخاذ كافه المرارات االدارٌه الم

 فٌها مصلحه الشركه بما فٌها تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركه وتحدٌد مرتباتهم 

 واجورهم ومكافاتهم . وللمدٌرالسٌد / عٌد عبد الفتاح فتح هللا البٌاري منفردا التعامل مع البنون و

 4101برلم       23103126و له حك الرهن و االلتراض و اتخاذ كافة االجراءات الالزمة لذلن وله حك التولٌع لذلن ، تارٌخ : 

ولرئٌس  -مازن فتحى صالح عبدالفتاح  شركة مساهمة  عضو منتدب  تجدٌد تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد اختصاصاته  -  1412

اح ( حك التولٌع عن الشركة وتمثٌلها امام البنون والؽٌر منفردا وله الحك فى توكٌل الؽٌر مجلس االدارة) فتحً صالح عبد الفت

وتفوٌضه فى التولٌع عن الشركة امام البنون والؽٌر منفردا وله حك االلتراض والتعامل مع البنون فٌما ٌحمك مصلحة الشركة 

ا لما ٌراه فى مصلحة الشركة وله حك التولٌع على عمود والمساهمٌن وحك صرؾ المرض كله او بعضه والتصرؾ فى االصول طبم

 113341برلم       23103126المرض والرهن المرتبطة بالتسهٌالت المصرفٌة طبما لما ٌراه فى صالح ، تارٌخ : 

 -اصاته زٌاد فتحى صالح عبدالفتاح  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد اختص -  1413

ولرئٌس مجلس االدارة) فتحً صالح عبد الفتاح ( حك التولٌع عن الشركة وتمثٌلها امام البنون والؽٌر منفردا وله الحك فى توكٌل 

الؽٌر وتفوٌضه فى التولٌع عن الشركة امام البنون والؽٌر منفردا وله حك االلتراض والتعامل مع البنون فٌما ٌحمك مصلحة الشركة 

وحك صرؾ المرض كله او بعضه والتصرؾ فى االصول طبما لما ٌراه فى مصلحة الشركة وله حك التولٌع على عمود والمساهمٌن 

 113341برلم       23103126المرض والرهن المرتبطة بالتسهٌالت المصرفٌة طبما لما ٌراه فى صالح ، تارٌخ : 

ولرئٌس  -تجدٌد تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد اختصاصاته   فتحى صالح عبد الفتاح  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة -  1414

مجلس االدارة) فتحً صالح عبد الفتاح ( حك التولٌع عن الشركة وتمثٌلها امام البنون والؽٌر منفردا وله الحك فى توكٌل الؽٌر 

نون فٌما ٌحمك مصلحة الشركة وتفوٌضه فى التولٌع عن الشركة امام البنون والؽٌر منفردا وله حك االلتراض والتعامل مع الب

والمساهمٌن وحك صرؾ المرض كله او بعضه والتصرؾ فى االصول طبما لما ٌراه فى مصلحة الشركة وله حك التولٌع على عمود 

 113341برلم       23103126المرض والرهن المرتبطة بالتسهٌالت المصرفٌة طبما لما ٌراه فى صالح ، تارٌخ : 

 لح عبدالفتاح  شركة مساهمة  عضو منتدب  الشركة والمساهمٌن . مازن فتحى صا -  1415



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ولنائب رئٌس مجلس االدارة ) زٌاد فتحً صالح عبد الفتاح ( والعضو المنتدب) مازن فتحً صالح عبد الفتاح ( منفردٌن او 

رؾ المرض او بعضه والتصرؾ مجتمعٌن التولٌع امام البنون والؽٌر والجهات الحكومٌة بما ٌحمك مصلحة الشركة والمساهمٌن وص

 113341برلم       23103126فى اصول الشركة وتوكٌل الؽٌر . ، تارٌخ : 

 زٌاد فتحى صالح عبدالفتاح  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الشركة والمساهمٌن .  -  1416

فتحً صالح عبد الفتاح ( منفردٌن او  ولنائب رئٌس مجلس االدارة ) زٌاد فتحً صالح عبد الفتاح ( والعضو المنتدب) مازن

مجتمعٌن التولٌع امام البنون والؽٌر والجهات الحكومٌة بما ٌحمك مصلحة الشركة والمساهمٌن وصرؾ المرض او بعضه والتصرؾ 

 113341برلم       23103126فى اصول الشركة وتوكٌل الؽٌر . ، تارٌخ : 

 رئٌس مجلس ادارة  الشركة والمساهمٌن . فتحى صالح عبد الفتاح  شركة مساهمة   -  1411

ولنائب رئٌس مجلس االدارة ) زٌاد فتحً صالح عبد الفتاح ( والعضو المنتدب) مازن فتحً صالح عبد الفتاح ( منفردٌن او 

صرؾ مجتمعٌن التولٌع امام البنون والؽٌر والجهات الحكومٌة بما ٌحمك مصلحة الشركة والمساهمٌن وصرؾ المرض او بعضه والت

 113341برلم       23103126فى اصول الشركة وتوكٌل الؽٌر . ، تارٌخ : 

مصطفى دمحم جالل الدٌن مصطفى احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام  -  1411

مد ) منفردا ( وله الحك  فى التعامل مع  الجهات الرسمٌة للشرٌن األول المتضامن السٌد  / مصطفى  دمحم جالل الدٌن مصطفى أح

كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وفتح الحسابات بالبنون والسحب واإلٌداع وشراء األصول الثابتة بإسم ولصالح الشركة 

الت والتولٌع وتحمٌما ألؼراضها وله الحك فى توكٌل أو تفوٌض الؽٌر وله الحك فى اإللتراض من البنون ورهن األصول الثابتة واآل

 4540برلم       23103126على عمود الرهن واأللتراض . ، تارٌخ : 

ٌسرا ٌوسؾ حسان ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة مع بماء اختصاصات رئٌس  -  1410

 5326برلم       23103126مجلس االدارة ومجلس االدارة كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ : 

نجالء عبد المجٌد السٌد عبد المجٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة مع بماء اختصاصات  -  1403

 5326برلم       23103126رئٌس مجلس االدارة ومجلس االدارة كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ : 

س ادارة وعضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة مع بماء دمحم اسامة احمد السٌد دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجل -  1401

 5326برلم       23103126اختصاصات رئٌس مجلس االدارة ومجلس االدارة كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ : 

مإمن محمود عبد الممصود عبده ندا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1402

 1362برلم       23103121

مإمن محمود عبد الممصود عبده ندا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1403

 1362برلم       23103121

م   برل    23103121ٌسرٌة أنور دمحم حمدي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1404

1362 

برلم       23103121ٌسرٌة أنور دمحم حمدي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1405

1362 

    23103121محمود عبد الممصود عبده ندا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1406

 1362برلم   

    23103121محمود عبد الممصود عبده ندا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1401

 1362برلم   

 1301برلم       23103121كرٌم دمحم الشاطبً احمد عبدالفتاح  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  1401

 1301برلم       23103121عبد الفتاح  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  عمرو دمحم الشاطبى احمد -  1400



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

كرٌم دمحم الشاطبً احمد عبدالفتاح  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌران السٌد: عمرو دمحم الشاطبً احمد  -  1533

عاللتها مع الؽٌر ولهم) مجتمعٌن او منفردٌن ( فً هذا الصدد عبدالفتاح و السٌد: كرٌم دمحم الشاطبً احمد عبدالفتاح الشركة فً 

أوسع السلطات إلدارة الشركة و التعامل بإسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو  المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة 

رض الشركه وعلً االخص تعٌن وولؾ العامة ولهم مجتمعٌن او منفردٌن  حك اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼ

 1301برلم       23103121وعزل وكالء ومستخدمً الشركه وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، تارٌخ : 

عمرو دمحم الشاطبى احمد عبد الفتاح  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌران السٌد: عمرو دمحم الشاطبً احمد  -  1531

لسٌد: كرٌم دمحم الشاطبً احمد عبدالفتاح الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهم) مجتمعٌن او منفردٌن ( فً هذا الصدد عبدالفتاح و ا

أوسع السلطات إلدارة الشركة و التعامل بإسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو  المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة 

ٌن  حك اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلً االخص تعٌن وولؾ العامة ولهم مجتمعٌن او منفرد

 1301برلم       23103121وعزل وكالء ومستخدمً الشركه وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، تارٌخ : 

كافه المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع  كرٌم دمحم الشاطبً احمد عبدالفتاح  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ولبض ودفع -  1532

وتسئدٌد كافه السندات االذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمض او باالجل 

اض بطرٌك ولهم مجتمعٌن او منفردٌن حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والمشترٌات والمبادالت وااللتر

االعتمادات والمروض ؼٌر المفتوح بٌها اعتمادات بالبنون والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والبنون والمصارؾ 

 1301برلم       23103121والهٌئات المالٌه بؤي نوع من المعامالت المالٌه كالسحب واالٌداع ، تارٌخ : 

د الفتاح  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ولبض ودفع كافه المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع عمرو دمحم الشاطبى احمد عب -  1533

وتسئدٌد كافه السندات االذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمض او باالجل 

والبضائع والمنموالت والمشترٌات والمبادالت وااللتراض بطرٌك ولهم مجتمعٌن او منفردٌن حك شراء جمٌع المواد والمهمات 

االعتمادات والمروض ؼٌر المفتوح بٌها اعتمادات بالبنون والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والبنون والمصارؾ 

 1301برلم       23103121والهٌئات المالٌه بؤي نوع من المعامالت المالٌه كالسحب واالٌداع ، تارٌخ : 

كرٌم دمحم الشاطبً احمد عبدالفتاح  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات  -  1534

واالفراج عن رأس مال الشركه ولهم الحك فً ابرام كافه عمود االلتراض والرهن بضمان اصول الشركه من البنون المصرٌه 

و الشراء واٌضا لهم حك بٌع المحالت التجارٌه والعمارات والمنموالت والسٌارات والرهون وكذلن االشتران وؼٌرها سواء بالبٌع ا

فً المإسسات االخري وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركه اال اذا ولعها المدٌر مشفوعا بالصفه التً ٌتعامل بها بشرط ان ٌتم ذلن كله 

برلم       23103121توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر . ، تارٌخ : بؤسم الشركه وتحمٌما لؽرضها ولهم الحك فً 

1301 

عمرو دمحم الشاطبى احمد عبد الفتاح  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات  -  1535

لرهن بضمان اصول الشركه من البنون المصرٌه واالفراج عن رأس مال الشركه ولهم الحك فً ابرام كافه عمود االلتراض وا

وؼٌرها سواء بالبٌع او الشراء واٌضا لهم حك بٌع المحالت التجارٌه والعمارات والمنموالت والسٌارات والرهون وكذلن االشتران 

بشرط ان ٌتم ذلن كله  فً المإسسات االخري وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركه اال اذا ولعها المدٌر مشفوعا بالصفه التً ٌتعامل بها

برلم       23103121بؤسم الشركه وتحمٌما لؽرضها ولهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر . ، تارٌخ : 

1301 

ابراهٌم السٌد مرسى منسى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها  -  1536

كل شخص مفوض بالتولٌع علً هذة المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو 

 4651برلم       23103121ك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن . ، تارٌخ : وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا ح

ابراهٌم السٌد مرسى منسى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها  -  1531

ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو كل شخص مفوض بالتولٌع علً هذة المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ، 

 4651برلم       23103121وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن . ، تارٌخ : 

كل  ابراهٌم السٌد مرسى منسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها -  1531

شخص مفوض بالتولٌع علً هذة المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو 

 4651برلم       23103121وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن . ، تارٌخ : 
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مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل ابراهٌم السٌد مرسى منسى  شركة  -  1530

شخص مفوض بالتولٌع علً هذة المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو 

 4651برلم       23103121رٌخ : وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن . ، تا

عمرو ابراهٌم السٌد مرسى منسى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ٌملن حك التولٌع على  -  1513

معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع علً هذة المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ، ولمجلس اإلدارة الحك 

ٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن . ، تارٌخ : فً أن ٌع

 4651برلم       23103121

عمرو ابراهٌم السٌد مرسى منسى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ٌملن حك التولٌع على  -  1511

شخص مفوض بالتولٌع علً هذة المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ، ولمجلس اإلدارة الحك معامالت الشركة وتعهداتها كل 

فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن . ، تارٌخ : 

 4651برلم       23103121

مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ٌملن حك التولٌع على معامالت  عمرو ابراهٌم السٌد مرسى منسى  شركة -  1512

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع علً هذة المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن 

برلم       23103121جتمعٌن . ، تارٌخ : عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو م

4651 

عمرو ابراهٌم السٌد مرسى منسى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ٌملن حك التولٌع على معامالت  -  1513

أن ٌعٌن  الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع علً هذة المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ، ولمجلس اإلدارة الحك فً

برلم       23103121عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن . ، تارٌخ : 

4651 

كرٌم ابراهٌم السٌد مرسى منسى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة  -  1514

وض بالتولٌع علً هذة المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة وتعهداتها كل شخص مف

برلم       23103121مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن . ، تارٌخ : 

4651 

ة محدودة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة كرٌم ابراهٌم السٌد مرسى منسى  ذات مسئولٌ -  1515

وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع علً هذة المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة 

برلم       23103121تارٌخ : مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن . ، 

4651 

كرٌم ابراهٌم السٌد مرسى منسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها  -  1516

كل شخص مفوض بالتولٌع علً هذة المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو 

 4651برلم       23103121وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن . ، تارٌخ : 

كرٌم ابراهٌم السٌد مرسى منسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها  -  1511

والتعهدات من مجلس اإلدارة ، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو كل شخص مفوض بالتولٌع علً هذة المعامالت 

 4651برلم       23103121وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن . ، تارٌخ : 

الكان المابضة )ش.م.م( ، تارٌخ :   خالد دمحم نصٌر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن شركة -  1511

 022برلم       23103121

    23103121خلٌل حامد خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة  الكان المابضة )ش.م.م( ، تارٌخ :  -  1510

 022برلم   

لكان المابضة )ش.م.م( ، تارٌخ : عالٌه دمحم محمود نصٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة  ا -  1523

 022برلم       23103121
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هٌثم دمحم ماهر احمد ندٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة  الكان المابضة )ش.م.م( ، تارٌخ :  -  1521

 022برلم       23103121

ة  الكان المابضة )ش.م.م( ، تارٌخ : دمحم ٌحًٌ حسن فوده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شرك -  1522

 022برلم       23103121

خالد دمحم نصٌر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن شركة  الكان المابضة )ش.م.م( ، تارٌخ :  -  1523

 022برلم       23103121

    23103121ركة  الكان المابضة )ش.م.م( ، تارٌخ : خلٌل حامد خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن ش -  1524

 022برلم   

عالٌه دمحم محمود نصٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة  الكان المابضة )ش.م.م( ، تارٌخ :  -  1525

 022برلم       23103121

ال عن شركة  الكان المابضة )ش.م.م( ، تارٌخ : هٌثم دمحم ماهر احمد ندٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممث -  1526

 022برلم       23103121

دمحم ٌحًٌ حسن فوده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة  الكان المابضة )ش.م.م( ، تارٌخ :  -  1521

 022برلم       23103121

ب  ممثله لشركة دمحم محمود نصٌر للتجارة والصناعة خالد دمحم نصٌر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتد -  1521

 022برلم       23103121)ش.م.م( ، تارٌخ : 

خلٌل حامد خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثله لشركة دمحم محمود نصٌر للتجارة والصناعة )ش.م.م( ،  -  1520

 022برلم       23103121تارٌخ : 

ر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثله لشركة دمحم محمود نصٌر للتجارة والصناعة )ش.م.م( عالٌه دمحم محمود نصٌ -  1533

 022برلم       23103121، تارٌخ : 

هٌثم دمحم ماهر احمد ندٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثله لشركة دمحم محمود نصٌر للتجارة والصناعة  -  1531

 022برلم       23103121)ش.م.م( ، تارٌخ : 

دمحم ٌحًٌ حسن فوده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثله لشركة دمحم محمود نصٌر للتجارة والصناعة )ش.م.م( ،  -  1532

 022برلم       23103121تارٌخ : 

 خالد دمحم نصٌر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن شركة دمحم محمود نصٌر للتجارة -  1533

 022برلم       23103121والصناعة )ش.م.م( ، تارٌخ : 

خلٌل حامد خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة دمحم محمود نصٌر للتجارة والصناعة )ش.م.م( ،  -  1534

 022برلم       23103121تارٌخ : 

عالٌه دمحم محمود نصٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة دمحم محمود نصٌر للتجارة والصناعة  -  1535

 022برلم       23103121)ش.م.م( ، تارٌخ : 

ة هٌثم دمحم ماهر احمد ندٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة دمحم محمود نصٌر للتجارة والصناع -  1536

 022برلم       23103121)ش.م.م( ، تارٌخ : 

دمحم ٌحًٌ حسن فوده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة دمحم محمود نصٌر للتجارة والصناعة )ش.م.م(  -  1531

 022برلم       23103121، تارٌخ : 

    23103121دة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : خالد دمحم نصٌر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعا -  1531

 022برلم   
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برلم       23103121خلٌل حامد خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1530

022 

برلم       23103121ٌخ : عالٌه دمحم محمود نصٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تار -  1543

022 

    23103121هٌثم دمحم ماهر احمد ندٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1541

 022برلم   

م   برل    23103121دمحم ٌحًٌ حسن فوده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1542

022 

مختار حسٌن خٌري طبو زاده  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  منح  د/ مختار حسٌن خٌرى طبوزادة )رئٌس مجلس  -  1543

االدارة ( د/ طارق مختار حسٌن طبوزادة ) نائب رئٌس مجلس االدارة  والعضو المنتدب )منفردٌٌن او مجتمعٌٌن ( حك تمثل 

ٌة والؽٌر حكومٌة والشهر العمارى والتعامل مع البنون بالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات الشركة امام كافة  الجهات الحكوم

وفتح وؼلك الحسابات باسم ولصالح الشركة وتحمٌما الؼرضها ولهما الحك فى توكٌل الؽٌر فى بعض او كل ماذكر  . ، تارٌخ : 

 42515برلم       23103121

ه  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  منح  د/ مختار حسٌن خٌرى طبوزادة )رئٌس مجلس مختار حسٌن خٌري طبو زاد -  1544

االدارة ( د/ طارق مختار حسٌن طبوزادة ) نائب رئٌس مجلس االدارة  والعضو المنتدب )منفردٌٌن او مجتمعٌٌن ( حك تمثل 

ل مع البنون بالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات الشركة امام كافة  الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والشهر العمارى والتعام

وفتح وؼلك الحسابات باسم ولصالح الشركة وتحمٌما الؼرضها ولهما الحك فى توكٌل الؽٌر فى بعض او كل ماذكر  . ، تارٌخ : 

 42515برلم       23103121

/ مختار حسٌن خٌرى طبوزادة )رئٌس مجلس مختار حسٌن خٌري طبو زاده  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  منح  د -  1545

االدارة ( د/ طارق مختار حسٌن طبوزادة ) نائب رئٌس مجلس االدارة  والعضو المنتدب )منفردٌٌن او مجتمعٌٌن ( حك تمثل 

ى الشٌكات الشركة امام كافة  الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والشهر العمارى والتعامل مع البنون بالسحب واالٌداع والتولٌع عل

وفتح وؼلك الحسابات باسم ولصالح الشركة وتحمٌما الؼرضها ولهما الحك فى توكٌل الؽٌر فى بعض او كل ماذكر  . ، تارٌخ : 

 42515برلم       23103121

مختار حسٌن خٌري طبو زاده  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة  منح  د/ مختار حسٌن خٌرى طبوزادة )رئٌس مجلس  -  1546

دارة ( د/ طارق مختار حسٌن طبوزادة ) نائب رئٌس مجلس االدارة  والعضو المنتدب )منفردٌٌن او مجتمعٌٌن ( حك تمثل اال

الشركة امام كافة  الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والشهر العمارى والتعامل مع البنون بالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات 

الشركة وتحمٌما الؼرضها ولهما الحك فى توكٌل الؽٌر فى بعض او كل ماذكر  . ، تارٌخ :  وفتح وؼلك الحسابات باسم ولصالح

 42515برلم       23103121

مختار حسٌن خٌري طبو زاده  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة  منح  د/ مختار حسٌن خٌرى طبوزادة )رئٌس مجلس  -  1541

رئٌس مجلس االدارة  والعضو المنتدب )منفردٌٌن او مجتمعٌٌن ( حك تمثل  االدارة ( د/ طارق مختار حسٌن طبوزادة ) نائب

الشركة امام كافة  الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والشهر العمارى والتعامل مع البنون بالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات 

كٌل الؽٌر فى بعض او كل ماذكر  . ، تارٌخ : وفتح وؼلك الحسابات باسم ولصالح الشركة وتحمٌما الؼرضها ولهما الحك فى تو

 42515برلم       23103121

مختار حسٌن خٌري طبو زاده  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة  منح  د/ مختار حسٌن خٌرى طبوزادة )رئٌس مجلس  -  1541

دٌٌن او مجتمعٌٌن ( حك تمثل االدارة ( د/ طارق مختار حسٌن طبوزادة ) نائب رئٌس مجلس االدارة  والعضو المنتدب )منفر

الشركة امام كافة  الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والشهر العمارى والتعامل مع البنون بالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات 

: وفتح وؼلك الحسابات باسم ولصالح الشركة وتحمٌما الؼرضها ولهما الحك فى توكٌل الؽٌر فى بعض او كل ماذكر  . ، تارٌخ 

 42515برلم       23103121

مختار حسٌن خٌري طبو زاده  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منح  د/ مختار حسٌن خٌرى طبوزادة )رئٌس مجلس  -  1540

االدارة ( د/ طارق مختار حسٌن طبوزادة ) نائب رئٌس مجلس االدارة  والعضو المنتدب )منفردٌٌن او مجتمعٌٌن ( حك تمثل 

كافة  الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والشهر العمارى والتعامل مع البنون بالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات الشركة امام 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفتح وؼلك الحسابات باسم ولصالح الشركة وتحمٌما الؼرضها ولهما الحك فى توكٌل الؽٌر فى بعض او كل ماذكر  . ، تارٌخ : 

 42515برلم       23103121

ر حسٌن خٌري طبو زاده  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منح  د/ مختار حسٌن خٌرى طبوزادة )رئٌس مجلس مختا -  1553

االدارة ( د/ طارق مختار حسٌن طبوزادة ) نائب رئٌس مجلس االدارة  والعضو المنتدب )منفردٌٌن او مجتمعٌٌن ( حك تمثل 

شهر العمارى والتعامل مع البنون بالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات الشركة امام كافة  الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وال

وفتح وؼلك الحسابات باسم ولصالح الشركة وتحمٌما الؼرضها ولهما الحك فى توكٌل الؽٌر فى بعض او كل ماذكر  . ، تارٌخ : 

 42515برلم       23103121

مجلس ادارة  منح  د/ مختار حسٌن خٌرى طبوزادة )رئٌس مجلس  مختار حسٌن خٌري طبو زاده  شركة مساهمة  رئٌس -  1551

االدارة ( د/ طارق مختار حسٌن طبوزادة ) نائب رئٌس مجلس االدارة  والعضو المنتدب )منفردٌٌن او مجتمعٌٌن ( حك تمثل 

االٌداع والتولٌع على الشٌكات الشركة امام كافة  الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والشهر العمارى والتعامل مع البنون بالسحب و

وفتح وؼلك الحسابات باسم ولصالح الشركة وتحمٌما الؼرضها ولهما الحك فى توكٌل الؽٌر فى بعض او كل ماذكر  . ، تارٌخ : 

 42515برلم       23103121

 دة ؼٌر محددة اسالم انور المهدى دمحم انور  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وٌباشر المدٌر وظٌفتة لم -  1552

ٌمثل المدٌر الشركة فى عاللته مع الؽٌر وله فى هذا أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل بؤسمها 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 

ص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع األخ

 0232برلم       23103121جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد ، تارٌخ : 

ودة  مدٌر عام  كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود اسالم انور المهدى دمحم انور  ذات مسئولٌة محد -  1553

والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل والتولٌع أمام الشهر العمارى على كافة العمود وله الحك لبض 

وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت  وأستالم المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات وله حك الشراء

وله التعامل مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة بؤى نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح 

 0232برلم       23103121وؼلك الحسابات واإلفراج عن رأسمال الشركة والرهن ، تارٌخ : 

سالم انور المهدى دمحم انور  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  واأللتراض والتصرؾ فى أى أصل من أصول الشركة ا -  1554

والٌكون التصرؾ ملزماً للشركة إال إذا ولعة المدٌر مشفوعاً بالصفة التى ٌتعامل بها وله تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض 

 0232برلم       23103121ماذكر ، تارٌخ : 

دمحم كمال دمحم حسن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وٌباشر المدٌر وظائفة لمدة ؼٌر محددة :ٌمثل المدٌر الشركة فى  -  1555

عاللتها مع الؽٌر )منفردا( و له فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ بة صراحة عمد 

 او الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة و اجراء كافة العمود و المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة . الشركة او المانون

ابرام و تولٌع العمود بؤسم و لصالح الشركة و التولٌع على عمود التعدٌل بكافة انواعها و عمد الشركة و التولٌع نٌابة عن  -

 5606برلم       23103121ة ، تارٌخ : الشركة  امام كافة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌ

 دمحم كمال دمحم حسن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  و التولٌع امام الشهر العمارى . -  1556

 وله الحك فى تعٌٌن وولؾ  و عزل وكالء و مستخدمى الشركة و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و مكافاتهم . -

تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة و ابرام جمٌع العمود و و لبض و دفع كافة المبالػ و تولٌع و  -

 المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل.

 وله حك شراء و بٌع جمٌع المواد و المهمات و البضائع و المنموالت و السٌارات . -

 5606برلم       23103121لتولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك ، تارٌخ : و التعامل مع البنون بالسحب و االٌداع و ا -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم كمال دمحم حسن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  الحسابات و فتح االعتمادات المستندٌة و اصدار خطاب و شهادات  -  1551

الشركة فى جمٌع البنون التى تم او سٌتم فتح الضمان باسم و لصالح الشركة و تحمٌما الؼراضها و اٌضا الؽاء تولٌعات على حساب 

 حسابات بها بؤسم الشركة .

 واٌضا له الحك فى المروض و التسهٌالت الخاصة بالشركة . -

 5606برلم       23103121و له الحك منفردا فى تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ :  -

أسامة دمحم فإاد على خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسإلٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  1551

 للشرٌكٌن المتضامنٌن وهم 

 عمر عبد الفتاح عبدالسمٌع السٌد -2اسامة دمحم فإاد علً خلٌل        -1           

تعامل مع كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة باسم ولصالح الشركة وتحمٌما ألؼراضها ولهما )مجتمعٌن أو منفردٌن( الحك فً ال 

ولهم الحك فً شراء أصول الشركة الثابتة والمنمولة والسحب واإلٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح الحسابات وؼلمها وفتح 

 1061برلم       23103121ة ، تارٌخ : االعتمادات وبٌع أصول الشركة والتولٌع علً عمود التسهٌالت األئتمانٌ

أسامة دمحم فإاد على خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسإلٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  1550

 للشرٌكٌن المتضامنٌن وهم 

 عمر عبد الفتاح عبدالسمٌع السٌد -2اسامة دمحم فإاد علً خلٌل        -1           

لهما )مجتمعٌن أو منفردٌن( الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة باسم ولصالح الشركة وتحمٌما ألؼراضها و 

ولهم الحك فً شراء أصول الشركة الثابتة والمنمولة والسحب واإلٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح الحسابات وؼلمها وفتح 

 1061برلم       23103121التولٌع علً عمود التسهٌالت األئتمانٌة ، تارٌخ : االعتمادات وبٌع أصول الشركة و

عمر عبد الفتاح عبد السمٌع السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسإلٌة أمام الجهات  -  1563

 الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن وهم 

 عمر عبد الفتاح عبدالسمٌع السٌد -2       اسامة دمحم فإاد علً خلٌل -1           

ولهما )مجتمعٌن أو منفردٌن( الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة باسم ولصالح الشركة وتحمٌما ألؼراضها  

ت وؼلمها وفتح ولهم الحك فً شراء أصول الشركة الثابتة والمنمولة والسحب واإلٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح الحسابا

 1061برلم       23103121االعتمادات وبٌع أصول الشركة والتولٌع علً عمود التسهٌالت األئتمانٌة ، تارٌخ : 

عمر عبد الفتاح عبد السمٌع السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسإلٌة أمام الجهات  -  1561

 وهم الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن 

 عمر عبد الفتاح عبدالسمٌع السٌد -2اسامة دمحم فإاد علً خلٌل        -1           

ولهما )مجتمعٌن أو منفردٌن( الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة باسم ولصالح الشركة وتحمٌما ألؼراضها  

واإلٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح الحسابات وؼلمها وفتح  ولهم الحك فً شراء أصول الشركة الثابتة والمنمولة والسحب

 1061برلم       23103121االعتمادات وبٌع أصول الشركة والتولٌع علً عمود التسهٌالت األئتمانٌة ، تارٌخ : 

والمنمولة ولهما  أسامة دمحم فإاد على خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واأللتراض من البنون ورهن األصول الثابتة -  1562

 1061برلم       23103121الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ماذكر . ، تارٌخ : 

أسامة دمحم فإاد على خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واأللتراض من البنون ورهن األصول الثابتة والمنمولة ولهما  -  1563

 1061برلم       23103121ض ماذكر . ، تارٌخ : الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بع

عمر عبد الفتاح عبد السمٌع السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واأللتراض من البنون ورهن األصول الثابتة والمنمولة  -  1564

 1061برلم       23103121ولهما الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ماذكر . ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عمر عبد الفتاح عبد السمٌع السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واأللتراض من البنون ورهن األصول الثابتة والمنمولة  -  1565

 1061برلم       23103121ولهما الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ماذكر . ، تارٌخ : 

همة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة بذات الصالحٌات حسان عبد الحمٌد الحاج عبد هللا الٌاسٌن  شركة مسا -  1566

 1426برلم       23103120لمدة ثالث سنوات من تارٌخ الجمعٌة العامة ، تارٌخ : 

 13466برلم       23103120عصام محمود فتحى احمد عامر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  -  1561

برلم       23103120د فرج مخٌمر الخولى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ : محمود احم -  1561

13466 

 13466برلم       23103120احمد موسى عبدالعاطً موسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  -  1560

 13466برلم       23103120منتدب ، تارٌخ :   احمد جابر سعٌد حافظ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة -  1513

 13466برلم       23103120دمحم انور عبد اللطٌؾ دمحم الجزار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  -  1511

 13466 برلم      23103120عصام محمود فتحى احمد عامر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استمالة ، تارٌخ :  -  1512

برلم       23103120محمود احمد فرج مخٌمر الخولى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  استمالة ، تارٌخ :  -  1513

13466 

 13466برلم       23103120احمد موسى عبدالعاطً موسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استمالة ، تارٌخ :  -  1514

 13466برلم       23103120شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استمالة ، تارٌخ :  احمد جابر سعٌد حافظ  -  1515

 13466برلم       23103120دمحم انور عبد اللطٌؾ دمحم الجزار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استمالة ، تارٌخ :  -  1516

عصام محمود فتحى احمد عامر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  *عادة تشكٌل مجلس االدارة و تحدٌد صالحٌاته  -  1511

 -على النحو التالً:

السٌد / دمحم انور عبد اللطٌؾ دمحم الجزار رئٌس مجلس االدارة له حك تمثٌل الشركة امام المضاء و للسادة رئٌس مجلس االدارة السٌد 

نور عبداللطٌؾ دمحم الجزار و العضو المنتدب / احمد جابر سعٌد حافظ لهم منفردٌن حك التولٌع عن الشركة و لكل منهم حك / دمحم ا

الرهن و االٌداع و السحب و االلتراض من البنون بضمان اصول الشركة و شراء و بٌع كافة االصول الثابتة و المنفولة و السٌارات 

 13466برلم       23103120لته ، تارٌخ : و التولٌع على الشهادات المإ

محمود احمد فرج مخٌمر الخولى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  *عادة تشكٌل مجلس االدارة و تحدٌد  -  1511

 -صالحٌاته على النحو التالً:

لمضاء و للسادة رئٌس مجلس االدارة السٌد السٌد / دمحم انور عبد اللطٌؾ دمحم الجزار رئٌس مجلس االدارة له حك تمثٌل الشركة امام ا

/ دمحم انور عبداللطٌؾ دمحم الجزار و العضو المنتدب / احمد جابر سعٌد حافظ لهم منفردٌن حك التولٌع عن الشركة و لكل منهم حك 

المنفولة و السٌارات الرهن و االٌداع و السحب و االلتراض من البنون بضمان اصول الشركة و شراء و بٌع كافة االصول الثابتة و 

 13466برلم       23103120و التولٌع على الشهادات المإلته ، تارٌخ : 

احمد موسى عبدالعاطً موسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  *عادة تشكٌل مجلس االدارة و تحدٌد صالحٌاته على  -  1510

 -النحو التالً:

مجلس االدارة له حك تمثٌل الشركة امام المضاء و للسادة رئٌس مجلس االدارة السٌد السٌد / دمحم انور عبد اللطٌؾ دمحم الجزار رئٌس 

/ دمحم انور عبداللطٌؾ دمحم الجزار و العضو المنتدب / احمد جابر سعٌد حافظ لهم منفردٌن حك التولٌع عن الشركة و لكل منهم حك 

كة و شراء و بٌع كافة االصول الثابتة و المنفولة و السٌارات الرهن و االٌداع و السحب و االلتراض من البنون بضمان اصول الشر

 13466برلم       23103120و التولٌع على الشهادات المإلته ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

احمد جابر سعٌد حافظ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  *عادة تشكٌل مجلس االدارة و تحدٌد صالحٌاته على النحو  -  1513

 -التالً:

انور عبد اللطٌؾ دمحم الجزار رئٌس مجلس االدارة له حك تمثٌل الشركة امام المضاء و للسادة رئٌس مجلس االدارة السٌد السٌد / دمحم 

/ دمحم انور عبداللطٌؾ دمحم الجزار و العضو المنتدب / احمد جابر سعٌد حافظ لهم منفردٌن حك التولٌع عن الشركة و لكل منهم حك 

اللتراض من البنون بضمان اصول الشركة و شراء و بٌع كافة االصول الثابتة و المنفولة و السٌارات الرهن و االٌداع و السحب و ا

 13466برلم       23103120و التولٌع على الشهادات المإلته ، تارٌخ : 

تحدٌد صالحٌاته دمحم انور عبد اللطٌؾ دمحم الجزار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  *عادة تشكٌل مجلس االدارة و  -  1511

 -على النحو التالً:

السٌد / دمحم انور عبد اللطٌؾ دمحم الجزار رئٌس مجلس االدارة له حك تمثٌل الشركة امام المضاء و للسادة رئٌس مجلس االدارة السٌد 

لشركة و لكل منهم حك / دمحم انور عبداللطٌؾ دمحم الجزار و العضو المنتدب / احمد جابر سعٌد حافظ لهم منفردٌن حك التولٌع عن ا

الرهن و االٌداع و السحب و االلتراض من البنون بضمان اصول الشركة و شراء و بٌع كافة االصول الثابتة و المنفولة و السٌارات 

 13466برلم       23103120و التولٌع على الشهادات المإلته ، تارٌخ : 

مجلس ادارة  و التولٌع على الشٌكات و التعامل مع البنون و عصام محمود فتحى احمد عامر  شركة مساهمة  عضو  -  1512

التولٌع على النماذج و التعهدات و المستندات التً تتطلبها البنون و لهم التولٌع على كافة العمود االبتدائٌة و النهائٌة نٌابه عن 

دا و توكٌل من شاإا فً كل او بعض ما ذكر على الشركة  امام الشهر العماري و اثبات العمود امام الشهر العمارى ولكل منهما منفر

 13466برلم       23103120ان ٌسبك بٌع االصول موافمة الجمعٌة العامة لالختصاص. ، تارٌخ : 

محمود احمد فرج مخٌمر الخولى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و التولٌع على الشٌكات و التعامل مع البنون  -  1513

النماذج و التعهدات و المستندات التً تتطلبها البنون و لهم التولٌع على كافة العمود االبتدائٌة و النهائٌة نٌابه عن  و التولٌع على

الشركة  امام الشهر العماري و اثبات العمود امام الشهر العمارى ولكل منهما منفردا و توكٌل من شاإا فً كل او بعض ما ذكر على 

 13466برلم       23103120ة الجمعٌة العامة لالختصاص. ، تارٌخ : ان ٌسبك بٌع االصول موافم

احمد موسى عبدالعاطً موسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و التولٌع على الشٌكات و التعامل مع البنون و  -  1514

لعمود االبتدائٌة و النهائٌة نٌابه عن التولٌع على النماذج و التعهدات و المستندات التً تتطلبها البنون و لهم التولٌع على كافة ا

الشركة  امام الشهر العماري و اثبات العمود امام الشهر العمارى ولكل منهما منفردا و توكٌل من شاإا فً كل او بعض ما ذكر على 

 13466برلم       23103120ان ٌسبك بٌع االصول موافمة الجمعٌة العامة لالختصاص. ، تارٌخ : 

ابر سعٌد حافظ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و التولٌع على الشٌكات و التعامل مع البنون و التولٌع على احمد ج -  1515

الشهر النماذج و التعهدات و المستندات التً تتطلبها البنون و لهم التولٌع على كافة العمود االبتدائٌة و النهائٌة نٌابه عن الشركة  امام 

ام الشهر العمارى ولكل منهما منفردا و توكٌل من شاإا فً كل او بعض ما ذكر على ان ٌسبك بٌع العماري و اثبات العمود ام

 13466برلم       23103120االصول موافمة الجمعٌة العامة لالختصاص. ، تارٌخ : 

التعامل مع البنون و  دمحم انور عبد اللطٌؾ دمحم الجزار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و التولٌع على الشٌكات و -  1516

التولٌع على النماذج و التعهدات و المستندات التً تتطلبها البنون و لهم التولٌع على كافة العمود االبتدائٌة و النهائٌة نٌابه عن 

ذكر على الشركة  امام الشهر العماري و اثبات العمود امام الشهر العمارى ولكل منهما منفردا و توكٌل من شاإا فً كل او بعض ما 

 13466برلم       23103120ان ٌسبك بٌع االصول موافمة الجمعٌة العامة لالختصاص. ، تارٌخ : 

خٌرى دمحم راتب دمحم النجار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌران الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهما مجتمعٌن أو  -  1511

 لشركة والتعامل باسمهامنفردٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة ا

 فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة و للمدٌران مجتمعان  او منفردان حك  

ص التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخا 

 بكافة

    23103120اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع و التولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ :  

 11253برلم   

مالى عبدالستار لطب بحٌرى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌران الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهما مجتمعٌن  -  1511

 فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها أو منفردٌن
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 250 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة و للمدٌران مجتمعان  او منفردان حك  

اع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمط 

 بكافة

    23103120اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع و التولٌع على الشٌكات وفتح ، تارٌخ :  

 11253برلم   

ت وشهادات الضمان  وكافة خٌرى دمحم راتب دمحم النجار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وؼلك الحسابات واستصدار خطابا -  1510

 صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ

و حك سحب و االفراج عن راس المال  المودع  فى البنون  وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها ولهما الحك فى التولٌع    

 على

والسٌارات والمنموالت باسم الشركة عمود الشراء  وااللتراض و الرهن والبٌع  الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى  

 ولصالحها  و الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم

 11253برلم       23103120واجورهم  ولخما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة ، تارٌخ :  

مدٌر  وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان    مالى عبدالستار لطب بحٌرى  ذات مسئولٌة محدودة -  1503

 وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ

و حك سحب و االفراج عن راس المال  المودع  فى البنون  وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها ولهما الحك فى التولٌع    

 على

الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة عمود الشراء  وااللتراض و الرهن والبٌع  الصول  

 ولصالحها  و الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم

 11253برلم       23103120واجورهم  ولخما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة ، تارٌخ :  

  راتب دمحم النجار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  السندات االذنٌه والتجارٌةخٌرى دمحم -  1501

وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل  

 او

 11253برلم       23103120بعض ما ذكر. ، تارٌخ :  

 عبدالستار لطب بحٌرى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  السندات االذنٌه والتجارٌةمالى  -  1502

وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل  

 او

 11253برلم       23103120بعض ما ذكر. ، تارٌخ :  

اكتوبر الدائرى بجوار مسجد  6شارع  233: عمار رلم -1صابر حسن على  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع   دمحم -  1503

 االسكندرٌة -السالم السٌوؾ المنتزة اول 

  

 االسكندرٌة -لسم العامرٌة  13بلون  21: مساكن الكٌلو -2

  

 االسكندرٌة -ة اول : شارع دمحم ناٌل متفرع من الصاغ عبد السالم سٌدى بشر لسم المنتز-3

  

 6216برلم       23103120االسكندرٌة ، تارٌخ :  -سموحة لسم سٌدى جابر  330: شارع -4

برلم       23103120اشرؾ عادل احمد مصطفى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجدٌد مدة مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1504

2110 

برلم       23103120ٌر فرع  تجدٌد مدة مجلس االدارة ، تارٌخ : اشرؾ عادل احمد مصطفى  شركة مساهمة  مد -  1505

2110 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       23103120راجى دمحم صبحى ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1506

2110 

برلم       23103120مجلس االدارة ، تارٌخ : راجى دمحم صبحى ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة  -  1501

2110 

س شارع الحمصانى  1ح / 13اشرؾ عادل احمد مصطفى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ممر ادارى لشركة بالعنوان  -  1501

 2110برلم       23103120بالدور االرضى حمامات المبة / الماهرة ، تارٌخ :  4متفرع من شارع ابن سندر : شمة رلم 

س شارع الحمصانى  1ح / 13اشرؾ عادل احمد مصطفى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ممر ادارى لشركة بالعنوان  -  1500

 2110برلم       23103120بالدور االرضى حمامات المبة / الماهرة ، تارٌخ :  4متفرع من شارع ابن سندر : شمة رلم 

س شارع  1ح / 13س مجلس ادارة  ممر ادارى لشركة بالعنوان راجى دمحم صبحى ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌ -  1633

برلم       23103120بالدور االرضى حمامات المبة / الماهرة ، تارٌخ :  4الحمصانى متفرع من شارع ابن سندر : شمة رلم 

2110 

س شارع  1ح / 13راجى دمحم صبحى ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممر ادارى لشركة بالعنوان  -  1631

برلم       23103120بالدور االرضى حمامات المبة / الماهرة ، تارٌخ :  4الحمصانى متفرع من شارع ابن سندر : شمة رلم 

2110 

توصٌة بسٌطة  دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد  ولع ممارسة نشاط استصالح االراضى هو :   4511تاشٌرة رلم  -  1632

 13141برلم       23103120محافظة مرسى مطروح ، تارٌخ :  -لمؽرة منطمة ا - 114لطعة رلم 

توصٌة بسٌطة  دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد  ولع ممارسة نشاط استصالح االراضى هو :   4511تاشٌرة رلم  -  1633

 13141برلم       23103120محافظة مرسى مطروح ، تارٌخ :  -منطمة المؽرة  - 114لطعة رلم 

 - 114احمد شعبان جالل الصٌــــاد  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  ولع ممارسة نشاط استصالح االراضى هو : لطعة رلم  -  1634

 13141برلم       23103120محافظة مرسى مطروح ، تارٌخ :  -منطمة المؽرة 

 - 114راضى هو : لطعة رلم احمد شعبان جالل الصٌــــاد  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  ولع ممارسة نشاط استصالح اال -  1635

 13141برلم       23103120محافظة مرسى مطروح ، تارٌخ :  -منطمة المؽرة 
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    23103121خ : ش.ذ.م.م  ذات مسئولٌة محدودة  مصدق على تولٌع ذات مسئولٌة محدودة ، تارٌ I Eventsاى اٌفٌنتس   -  1

 4651برلم   

  I EVENTSاي اٌفٌنتس لتنظٌم المإتمرات   -  2

ذات مسئولٌة محدودة  مصدق على تولٌع ذات مسئولٌة محدودة   1011لسنه  150شركة مساهمة مصرٌة خاضعه الحكام المانون 

 4651برلم       23103121، تارٌخ : 

 4651برلم       23103121اهمة  مصدق على تولٌع شركة مساهمة ، تارٌخ : ش.ذ.م.م  شركة مس I Eventsاى اٌفٌنتس   -  3

  I EVENTSاي اٌفٌنتس لتنظٌم المإتمرات   -  4
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 261 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شركة مساهمة  مصدق على تولٌع شركة مساهمة ، تارٌخ :   1011لسنه  150شركة مساهمة مصرٌة خاضعه الحكام المانون 

 4651برلم       23103121

 ـــــــ  ـــــــــــــــ  

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

    23103111، تارٌخ :  4324  2310-1-26منشؤة سمارت للهندسة لصاحبها / محب الدٌن مصطفى زكى  تجدٌد ثالث  -  1

 164511برلم   

 ــــــــــــ  ــــــــــ  

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 2043برلم       23103131، تارٌخ :  4143  2310-5-20مستشفى المستمبل ش.م.م  جدٌد ثانى  -  1

 2113برلم       23103131، تارٌخ :  4141  2311-1-4الٌكس بون سنتر  تجدٌد اول  -  2

 1103برلم       23103131، تارٌخ :  4141  2311-13-0الوطنٌة للمنتجات الهندسٌة ش.م.م  تجدٌد ثان  -  3

 2312برلم       23103131، تارٌخ :  4142  2311-1-10دانة للتنمٌة الزراعٌة ش.م.م  تجدٌد ثانى  -  4

 1103برلم       23103131، تارٌخ :  4142  2316-0-1الوطنٌة للمنتجات الهندسٌة ش.م.م  تجدٌد ثان  -  5

 2113برلم       23103131، تارٌخ :  4146  2310-3-14الٌكس بون سنتر ش.م.م  تجدٌد ثانى  -  6

 2113برلم       23103131، تارٌخ :  4146  2310-3-14ادٌو جات ش.م.م  تجدٌد ثانى  -الٌكس بون سنتر  -  1

-20( )ش.م.م(  تجدٌد ثانى M.S.C) Multimodal Services Companyم . اس . سى( خدمات النمل المتعدد الوسائط )ا -  1

 3362برلم       23103131، تارٌخ :  4136  1-2310

 4136  2310-1-20) ش.م.م (  تجدٌد ثانى  MEDLOG EGYPT FOR LOGISTICSمٌدلوج إٌجٌبت للخدمات اللوجٌستٌة   -  0

 3362برلم       23103131، تارٌخ : 

 5546برلم       23103134، تارٌخ :  4115  2310-1-1النوبارٌة لصناعه وتكرٌر السكر  تجدٌد ثالث  -  13

 6364برلم       23103134، تارٌخ :  4116  2311-13-1ش.ذ.م.م  تجدٌد اول  Nobel Travelنوبل للرحالت  -  11

 6115برلم       23103134، تارٌخ :  4163  2310-1-23المعالى للمشروعات التعلٌمٌة ش.م.م.  تجدٌد اول  -  12
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  2310-6-2ش.م.م  تجدٌد اول  Alma For Mining And Salt Extractionالما للتعدٌن واستخراج وتصدٌر الملح  -  13

 6503برلم       23103134، تارٌخ :  4112

 6614برلم       23103135، تارٌخ :  4111  2310-1-1جورمٌه اٌجٌبت  تجدٌد اول  -  14

برلم       23103135، تارٌخ :  4106  2311-0-1تامر عاطؾ فاروق شنودة وشرٌكه )شركة تضامن(  تجدٌد اول  -  15

5212 

برلم       23103135، تارٌخ :  4106  2311-0-1تامر عاطؾ فاروق شنودة وشركاه )شركة تضامن(  تجدٌد اول  -  16

5212 

برلم       23103135، تارٌخ :  4106  2311-0-1وشركاه )شركة تضامن(  تجدٌد اول تامر عاطؾ فاروق شنودة  -  11

5212 

برلم       23103135، تارٌخ :  4106  2311-0-1تامر عاطؾ فاروق شنودة وشرٌكٌه )شركة تضامن(  تجدٌد اول  -  11

5212 

، تارٌخ :  4106  2311-0-1تجدٌد اول ٌسرى حسن عفٌفى ندٌم وتامر عاطؾ شنودة وشرٌكٌهما )شركة تضامن(   -  10

 5212برلم       23103135

،  4106  2311-0-1شركة تامر عاطؾ شنودة و رامى عاطؾ فاروق شنوده وشركائهما )شركة تضامن(  تجدٌد اول  -  23

 5212برلم       23103135تارٌخ : 

،  4106  2311-0-1كة تضامن(  تجدٌد اول شركة تامر عاطؾ شنودة و رامى عاطؾ فاروق شنوده وشرٌكهما )شر -  21

 5212برلم       23103135تارٌخ : 

 130434برلم       23103135، تارٌخ :  4100  2333-12-14موركوت انترناشونال ش.ذ.م.م  تجدٌد اول -  22

 130434برلم       23103135، تارٌخ :  4233  2335-12-14موركوت انترناشونال ش.ذ.م.م  تجدٌد ثانى -  23

 130434برلم       23103135، تارٌخ :  4231  2313-12-14موركوت انترناشونال ش.ذ.م.م  تجدٌد ثالث -  24

 130434برلم       23103135، تارٌخ :  4233  2315-12-14موركوت انترناشونال ش.ذ.م.م  تجدٌد رابع -  25

برلم       23103136، تارٌخ :  4423  2311-6-3(  تجدٌد اولاى بى اس للخدمات والنظم المتكاملة والتدرٌب )ش.م.م -  26

5311 

 3301برلم       23103131، تارٌخ :  4261  2310-1-16العامرٌة لمطع الؽٌار  ش.م.م  تجدٌد ثانى  -  21

 5261برلم       23103131، تارٌخ :  4256  2311-0-22مستثمرى النوبارٌة للتنمٌة الزراعٌة ش.م.م  تجدٌد اول  -  21

    23103131، تارٌخ :  4213  2313-3-31ش.م.م  تجدٌد اول  MIRCمٌرن لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة  -  20

 2161برلم   

    23103131، تارٌخ :  4211  2311-3-31ش.م.م  تجدٌد ثانى  MIRCدٌر والتوكٌالت التجارٌة مٌرن لالستٌراد والتص -  33

 2161برلم   

 2132برلم       23103131، تارٌخ :  4263  2310-3-24ش.م.م  تجدٌد ثانى  ADELهورس للخٌول العربٌة  -  31

برلم       23103131، تارٌخ :  4263  2310-3-24د ثانى ش.م.م  تجدٌ ADEL FARMالعالمٌة الدولٌة للخٌول العربٌة   -  32

2132 

 136502برلم       23103131، تارٌخ :  4216  2310-1-5مانتران للتوزٌع ش.م.م  تجدٌد خامس  -  33
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 136502برلم       23103131، تارٌخ :  4216  2310-1-5مانتران للتوزٌع ش.م.م  تجدٌد خامس  -  34

 136502برلم       23103131، تارٌخ :  4216  2310-1-5وزٌع ش.م.م  تجدٌد خامس مانتران للت -  35

 136502برلم       23103131، تارٌخ :  4216  2310-1-5مانتران للتوزٌع ش.م.م  تجدٌد خامس  -  36

تارٌخ : ،  4336  2310-1-33ش.م.م  تجدٌد اول   Sana for Trading agenciesسنا للتوكٌالت التجارٌة  -  31

 6102برلم       23103111

 22054برلم       23103111، تارٌخ :  4312  2311-11-16م  تجدٌد رابع3م3معمل فاروس للتحلٌالت الطبٌة ش -  31

    23103110، تارٌخ :  4343  2311-1-13الومٌتال لصناعات االلومنٌوم والزجاج ) الومٌتال ( ش.م.م  تجدٌد ثانى  -  30

 2444برلم   

 2161برلم       23103110، تارٌخ :  4341  2310-2-11ناجى عطٌتو معوض عبد المالن وشرٌكه  تجدٌد ثانى  -  43

 2161برلم       23103110، تارٌخ :  4341  2310-2-11ناجى عطٌتو معوض عبد المالن وشرٌكته  تجدٌد ثانى  -  41

 151162برلم       23103110، تارٌخ :  4333  2310-0-6ابع ال اس النتاج االلبان واللحوم ش.م.م  تجدٌد ر -  42

    23103110، تارٌخ :  4331  2310-0-11م منطمة حرة خاصة  تجدٌد ثالث 3م3شركه اٌجبشٌان ٌونٌفرسال شٌبنج ش -  43

 166436برلم   

 6363برلم       23103123، تارٌخ :  4314  2310-2-10كوٌن سٌرفٌس لصٌانة السٌارات ش.ذ.م.م  تجدٌد اول  -  44

 3343برلم       23103123، تارٌخ :  4366  2310-1-13خلؾ ابو الحمد دمحم وشركاه  تجدٌد ثانى  -  45

 3343برلم       23103123، تارٌخ :  4366  2310-1-13منى دمحم دمحم الندٌم وشرٌكٌها  تجدٌد ثانى  -  46

 3343برلم       23103123، تارٌخ :  4366  2310-1-13انى حسن على عبد الكرٌم و شركاه  تجدٌد ث -  41

 3343برلم       23103123، تارٌخ :  4366  2310-1-13عمرو متولً معوض وشركاه  تجدٌد ثانى  -  41

 3343برلم       23103123، تارٌخ :  4366  2310-1-13خلؾ ابو الحمد دمحم وشركاه  تجدٌد ثانى  -  40

 3343برلم       23103123، تارٌخ :  4366  2310-1-13 الندٌم وشرٌكٌها  تجدٌد ثانى منى دمحم دمحم -  53

 3343برلم       23103123، تارٌخ :  4366  2310-1-13حسن على عبد الكرٌم و شركاه  تجدٌد ثانى  -  51

 3343رلم   ب    23103123، تارٌخ :  4366  2310-1-13عمرو متولً معوض وشركاه  تجدٌد ثانى  -  52

 3343برلم       23103123، تارٌخ :  4366  2310-1-13خلؾ ابو الحمد دمحم وشركاه  تجدٌد ثانى  -  53

 3343برلم       23103123، تارٌخ :  4366  2310-1-13منى دمحم دمحم الندٌم وشرٌكٌها  تجدٌد ثانى  -  54

 3343برلم       23103123، تارٌخ :  4366  2310-1-13حسن على عبد الكرٌم و شركاه  تجدٌد ثانى  -  55

 3343برلم       23103123، تارٌخ :  4366  2310-1-13عمرو متولً معوض وشركاه  تجدٌد ثانى  -  56

 46113برلم       23103123، تارٌخ :  4361  2310-4-20روفر الصناعٌه ش.م.م  تجدٌدسادس -  51

 3311برلم       23103123، تارٌخ :  4361  2310-6-20مستشفى البدراوى ش.م.م  تجدٌد ثانى  -  51

-1-1تجدٌد اول   LAND TRANSIT INTERNATIONAL (EGYPT) LLCالند ترانزٌت انترناشونال )مصر(  ش ذ م م   -  50

 6616برلم       23103123، تارٌخ :  4360  2310



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  2310-1-10للمماوالت واالستثمار العمارى والسٌاحى وادارة المشروعات المكتاملة ش.ذ.م.م  تجدٌد اول مرعى الهندسٌة  -  63

 6211برلم       23103121، تارٌخ :  4433

 3365برلم       23103121، تارٌخ :  4301  2310-1-33العوامى لمواد البناء والمعمار ش.ذ.م.م  تجدٌد ثان  -  61

 1312برلم       23103121، تارٌخ :  4431  2312-1-11ب للصناعة والتجارة  تجدٌد اول ٌونٌفست جرو -  62

 1312برلم       23103121، تارٌخ :  4432  2311-1-11ٌونٌفست جروب للصناعة والتجارة  تجدٌد ثانى  -  63

 6650برلم       23103122: ، تارٌخ  4424  2310-6-33نمٌب موتورز للمٌكنة الزراعٌة ش.ذ.م.م  تجدٌد اول  -  64

 1041برلم       23103125، تارٌخ :  4462  2310-0-5م  تجدٌد ثالث 3م3فاركو مان للصناعات الطبٌه المتطوره ش -  65

 5551برلم       23103125، تارٌخ :  4445  2310-1-14شركه مزارع الفواكه الطازجه ش.م.م  تجدٌد ثالث  -  66

، تارٌخ :  4463  2311-4-1ش.ذ.م.م  تجدٌد اول  Extreme  shipping and Tradingالتجارة اكسترٌم للشحن و -  61

 5606برلم       23103125

 6663برلم       23103125، تارٌخ :  4464  2310-1-1المهندسون المتحدون للطالة المتجددة ش.م.م  تجدٌد اول  -  61

 5153برلم       23103125، تارٌخ :  4456  2311-1-11ٌد اول الفنار للصناعات الهندسٌة ش.ذ.م.م  تجد -  60

    23103125، تارٌخ :  4453  2330-12-13الحسٌن لالستثمار العماري المماوالت و االنشاءات العمرانٌة  تجدٌد ثانى  -  13

 4350برلم   

    23103125، تارٌخ :  4454  2314-12-13ث الحسٌن لالستثمار العماري المماوالت و االنشاءات العمرانٌة  تجدٌد ثال -  11

 4350برلم   

    23103125، تارٌخ :  4452  2310-12-13الحسٌن لالستثمار العماري المماوالت و االنشاءات العمرانٌة  تجدٌد رابع  -  12

 4350برلم   

 Alexandria Nationalركة مساهمة مصرٌة(" ."شـركة اإلسـكندرٌـة الـوطنٌـة للـتكـرٌر والـبتـروكـٌماوٌـات )أنـربـن( )ش -  13

Refining and Petrochemicals Co. (ANRPC) - S.A.E   برلم       23103125، تارٌخ :  4451  2310-1-31تجدٌد رابع

151133 

برلم       23103125، تارٌخ :  4451  2310-1-31االسكندرٌة الوطنٌة للتكرٌر والبتروكٌماوٌات ش.م.م  تجدٌد رابع  -  14

151133 

 3134برلم       23103125، تارٌخ :  4411  2310-1-22المشرق للبناء والتعمٌر   ش.م.م  تجدٌد ثانى  -  15

 6153برلم       23103125، تارٌخ :  4443  2310-1-13الوطنٌة للتجارة والهندسة ش.م.م  تجدٌد اول  -  16

 5153برلم       23103125، تارٌخ :  4455  2311-1-11ٌد اول الفنار للصناعات الهندسٌة ش.ذ.م.م  تجد -  11

برلم       23103126، تارٌخ :  4535  2310-4-20رضا رضوان ابراهٌم خٌر وشرٌكه )ِشركة تضامن(  تجدٌد اول  -  11

6522 

برلم       23103126، تارٌخ :  4535  2310-4-20رضا رضوان ابراهٌم خٌر وشرٌكٌه )ِشركة تضامن(  تجدٌد اول  -  10

6522 

    23103126، تارٌخ :  4413  2310-6-1شركة وطنٌة للصناعات الحدٌثة للولاٌة من الحرٌك ش.م.م  تجدٌد ثالث  -  13

 1113برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الوطنٌة للكٌماوٌات الزراعٌة والصناعٌة جمال عبدالفتاح حمادة وشركاه )شركة توصٌة بسٌطة بنظام المناطك الحرة  -  11

 1351برلم       23103126، تارٌخ :  4513  2310-1-11ة(  تجدٌد رابع الخاص

الوطنٌة للكٌماوٌات الزراعٌة واالستثمار جمال عبدالفتاح عبدالرحمن حمادة وشركاه )شركة توصٌة بسٌطة بنظام المناطك  -  12

 1351برلم       23103126، تارٌخ :  4513  2310-1-11الحرة الخاصة(  تجدٌد رابع 

  2310-1-11الوطنٌة للكٌماوٌات الزراعٌة واالستثمار )شركة مساهمة مصرٌة بنظام المناطك الحرة الخاصة(  تجدٌد رابع  -  13

 1351برلم       23103126، تارٌخ :  4513

ك الحرة الوطنٌة للكٌماوٌات الزراعٌة والصناعٌة جمال عبدالفتاح حمادة وشركاه )شركة توصٌة بسٌطة بنظام المناط -  14

 1351برلم       23103126، تارٌخ :  4513  2310-1-11الخاصة(  تجدٌد رابع 

الوطنٌة للكٌماوٌات الزراعٌة واالستثمار جمال عبدالفتاح عبدالرحمن حمادة وشركاه )شركة توصٌة بسٌطة بنظام المناطك  -  15

 1351برلم       23103126، تارٌخ :  4513  2310-1-11الحرة الخاصة(  تجدٌد رابع 

  2310-1-11الوطنٌة للكٌماوٌات الزراعٌة واالستثمار )شركة مساهمة مصرٌة بنظام المناطك الحرة الخاصة(  تجدٌد رابع  -  16

 1351برلم       23103126، تارٌخ :  4513

    23103126، تارٌخ :  4533  2310-1-22دمحم حامد الدسولً وشركاه  تجدٌد ثالث  -اٌجست  للحاصالت الزراعٌة  -  11

 12101برلم   

 3364برلم       23103126، تارٌخ :  4414  2310-1-20مٌد جرٌن ش.م.م  تجدٌد ثانى  -الشرق االوسط للحبوب  -  11

 6602برلم       23103126، تارٌخ :  4415  2310-1-16ة ش.م.م  تجدٌد اول أفرٌمٌا الصناعٌة التجارٌ -  10

 6651برلم       23103121، تارٌخ :  4523  2310-6-20سراى لالنشاء والتعمٌر ش.م.م  تجدٌد اول  -  03

    23103121:  ، تارٌخ 4531  2310-4-23مودرن تكس لصناعه النسٌج مفٌد منٌر فرج حنا و شرٌكٌه  تجدٌد ثالث  -  01

 165256برلم   

    23103121، تارٌخ :  4531  2310-4-23مودرن تكس لصناعه النسٌج مفٌد منٌر فرج حنا و شرٌكه  تجدٌد ثالث  -  02

 165256برلم   

    23103121، تارٌخ :  4531  2310-4-23مودرن تكس لصناعه النسٌج مفٌد منٌر فرج حنا و شرٌكٌه  تجدٌد ثالث  -  03

 165256برلم   

    23103121، تارٌخ :  4531  2310-4-23مودرن تكس لصناعه النسٌج مفٌد منٌر فرج حنا و شرٌكه  تجدٌد ثالث  -  04

 165256برلم   

برلم       23103121، تارٌخ :  4510  2310-6-1مركز االسكندرٌه للعالج الطبٌعً والتاهٌل ش.م.م  تجدٌد ثالث  -  05

43341 

    23103121، تارٌخ :  4510  2310-6-1كز االسكندرٌه للطب الطبٌعً والتاهٌل ) الحٌاة كٌر ( ش.م.م  تجدٌد ثالث مر -  06

 43341برلم   

برلم       23103121، تارٌخ :  4553  2310-1-23تجدٌد اول   Diacare Groupدٌاكٌر جروب للخدمات الطبٌة   -  01

6113 

برلم       23103121، تارٌخ :  4565  2310-1-16وتجارة المالبس  ش.م.م  تحدٌد ثانى المصرٌة الدولٌة لصناعة -  01

3301 

 4212برلم       23103121، تارٌخ :  4541  2316-4-11االمٌر للتجارة والتوزٌع  تجدٌد اول  -  00



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 3111برلم       23103121، تارٌخ :  4515  2310-6-1شركه كولد الكس اٌجبت للتجاره ش.م.م  تجدٌد رابع  -  133

 4212برلم       23103121، تارٌخ :  4540  2316-4-11االمٌر للتجارة والتوزٌع  تجدٌد اول  -  131

 5114برلم       23103121، تارٌخ :  4566  2311-5-14ش.ذ.م.م  تجدٌد اول  U-Care-Labsمعامل ٌوكٌر  -  132

    23103121، تارٌخ :  4551  2310-1-15منطمة حرة عامة  تجدٌد ثانى وجدى فرج هللا رزق هللا سعد وشرٌكٌه  -  133

 3306برلم   

 3611برلم       23103120، تارٌخ :  4504  2315-6-2المحروسة للتنمٌة السٌاحٌة وادارة المشروعات  تجدٌد اول  -  134

 630برلم       23103120، تارٌخ :  4501  2311-5-22الٌكسكون للتجارة والمماوالت ش.م.م  تجدٌد رابع  -  135

، تارٌخ :  4510  2310-5-31رنا محمود محمود على الهواوى وشرٌكها )شركة توصٌة بسٌطة(  تجدٌد اول  -  136

 6515برلم       23103120

 133برلم       23103120، تارٌخ :  4511  2310-1-33الدولٌه للؽزل } انتر ٌارن {  تجدٌد رابع  -  131

 ــــــــــــــــــــ  ــ  

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

االسكندرٌة لمص وتجهٌز الكرتون ) لصاحبها/ على فوده ابراهٌم فوده على (.  لٌد رهن لصالح بتن االتحاد الوطنى مصر ،  -  1

 0215برلم       23103115تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

انوار لصناعة البالستٌن ) جنٌدى عٌسى جاد الكرٌم وشرٌكٌه (  لٌد رهن لصالح بنن التنمٌه الصناعٌه ، تارٌخ :  -  1

 152141برلم       23103110

) جنٌدى عٌسى جاد الكرٌم وشرٌكٌه ( )شركة تضامن(  لٌد رهن لصالح بنن التنمٌه الصناعٌه ، انوار لصناعة البالستٌن  -  2

 152141برلم       23103110تارٌخ : 

انوار لصناعة البالستٌن ) صدلى عٌسى جاد الكرٌم وشرٌكٌه ()شركة تضامن(  لٌد رهن لصالح بنن التنمٌه الصناعٌه ،  -  3

 152141 برلم      23103110تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

انوار لصناعة البالستٌن ) جنٌدى عٌسى جاد الكرٌم وشرٌكٌه (  لٌد رهن لصالح بنن التنمٌه الصناعٌه ، تارٌخ :  -  4

 152141برلم       23103110

انوار لصناعة البالستٌن ) جنٌدى عٌسى جاد الكرٌم وشرٌكٌه ( )شركة تضامن(  لٌد رهن لصالح بنن التنمٌه الصناعٌه ،  -  5

 152141برلم       23103110ارٌخ : ت

انوار لصناعة البالستٌن ) صدلى عٌسى جاد الكرٌم وشرٌكٌه ()شركة تضامن(  لٌد رهن لصالح بنن التنمٌه الصناعٌه ،  -  6

 152141برلم       23103110تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 

 


