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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    

 

برلم  21191129، لٌد فى  1111110111الواحة لألغذٌه لصاحبها : اشرف حنفى زوام صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 -عن النشاط : 13919

 شغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة المواد الغذائٌة والحلوٌات.الامة وت

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

 -لصناعٌة المنطمة ا-أ( بالمرحلة األولى 9لمباشرة نشاطها . ، بجهة : المركز الرئٌسً و مولع ممارسة النشاط : المطعة رلم ) 

 -وادى النطرون 

 13785برلم  21191111، لٌد فى  15111110111العنٌزان  لصاحبها عزام سامى العنٌزان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

ئٌة توزٌع المواد الغذا -2تجارة الجملة والتجزئه للمواد الغذائٌة فى المناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة  -1عن النشاط : 

عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا وتلتزم الشركة بإفراد حسابت مالٌة  -4الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة المواد الغذائٌة  -3

 ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم

والئحته التنفٌذة ، مع 2117لسٌنة 72ا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌ

 -برج العرب  -1الدور األول شبمة  6، بجهة : المجاورة السادسة عمارة 

 13785برلم  21191111، لٌد فى  15111110111العنٌزان  لصاحبها عزام سامى العنٌزان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 تمتع األنشطة خارج لانونعن عدم 

 اإلستتمار المشار إلٌه بالضمانت والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة

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

 الخارج عن تلن المجاالت.

 موانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمةمع مراعاة أحكام ال

 -برج العرب  -1الدور األول شبمة  6المباشرة نشاطها. ، بجهة : المجاورة السادسة عمارة 

، لٌد فى  3111110111،  واٌت استار جولدن اوٌل لصاحبها : دمحم عبد الفضٌل عبدالخالك الطباخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  4

 -عن النشاط : 13747برلم  21191118

 الامة وتشغٌل مصنع العادة تدوٌر الزٌوت المستهلكة وخلط وتعبئة الزٌوت والشحومات.

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

( المنطمة الصناعٌة جنوب  17( بلون ) 21-21لمباشرة نشاطها . ، بجهة : المركز الرئٌسى ومولع ممارسة نشاط : المطعة رلم)

 -برج العرب  -الثالثة 

، لٌد فى  3111110111واٌت استار جولدن اوٌل لصاحبها : دمحم عبد الفضٌل عبدالخالك الطباخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 -عن النشاط : 13747برلم  21191118

 الامة وتشغٌل مصنع العادة تدوٌر الزٌوت المستهلكة وخلط وتعبئة الزٌوت والشحومات.

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

 -عزٌز كحٌل ثروت الرمل  17لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

، لٌد فى  1111110111الفرعونٌة للمطن الطبى لصاحبها : احمد ضاحى محمود عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 -عن النشاط : 13713برلم  21191111

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المطن الطبى.

 الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف المطن الطبى وعوادم المطن.

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

 -العامرٌه  -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : مرغم خلف فتحى محمود 

لصاحبها : دمحم انور دمحم مدكور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  OSH Arabia Associationمإسسة اوة اس اتش العربٌة  -  7

 -عن النشاط : 13852برلم  21191121ٌد فى ، ل 111110111

 تجاره الجمله والتجزئه فً المناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة.

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

تثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام وتلتزم المنشؤة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلس

 الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً

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

 -المنتزه  -المعمورة  - 25متفرع من شارع  8اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات ، بجهة : شارع 

لصاحبها : دمحم انور دمحم مدكور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  OSH Arabia Associationمإسسة اوة اس اتش العربٌة  -  8

 عن والحوافز 13852برلم  21191121، لٌد فى  111110111

 الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة.

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

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

 -المنتزه  -المعمورة  - 25متفرع من شارع  8لمباشرة نشاطها . ، بجهة : شارع 

، لٌد فى  2511110111اٌجل لتشكٌل المعادن لصاحبها : اسالم دمحم توفٌك السٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 -عن النشاط : 13913برلم  21191128

 الامة وتشغٌل مصنع لتشكٌل وتشغٌل المعادن

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

مدٌنه النوبارٌه  -مساكن غرب النوبارٌة خلف مساكن حسن عالم  -الصحراوى  Aبحرى طرٌك 21لمباشرة نشاطها . ، بجهة : ن 

 -الجدٌده 

 1111110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  المستمبل لالستثمار العمارى و الزراعى لصاحبها : دمحم دمحم عبدالعاطى عبدالداٌم  ،  -  11

 -عن النشاط : 13736برلم  21191113، لٌد فى 

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

 سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 2118لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117 لسنة 351. رئٌس الوزراء رلم 

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

 الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة

 -ى ، بجهة : ش مضرب التحرٌر ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ف

 1111110111المستمبل لالستثمار العمارى و الزراعى لصاحبها : دمحم دمحم عبدالعاطى عبدالداٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 عن االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر 13736برلم  21191113، لٌد فى 

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

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

 -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : ش مضرب التحرٌر 

، لٌد فى  5111110111سة للمنتجات الورلٌة لصاحبها : احمد ابراهٌم احمد حسن البعلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الما -  12

 -عن النشاط : 13868برلم  21191123

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات ورلٌه

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

 -المنتزه  -مع البحرٌة أمام مكتب برٌد العبور  1لمباشرة نشاطها ، بجهة : تماطع ش 

، لٌد فى  111110111لصاحبها : مروه حمدى عبدالسالم دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Tamraiتمراى  -  13

 -عن النشاط : 13855برلم  21191121

 لٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .أعمال التوصٌف والتح -

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 لبٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .إدخال ا -

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المواد الطبٌعٌة.

 بٌع و خلط المواد الغذائٌة و العطاره.

 تصنٌع المنتجات الطبٌعٌة لدى الغٌر

 -سٌدى جابر  -سموحة  -شارع اسماعٌل سري  4تلتزم ، بجهة : 

، لٌد فى  111110111السالم دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لصاحبها : مروه حمدى عبد Tamraiتمراى  -  14

عن الشركة إفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة  13855برلم  21191121

 ، وفً حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً

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

 اإلستثمار المشار إلٌه 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 ،  2117لسنة  72تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 -سٌدى جابر  -سموحة  -شارع اسماعٌل سري  4بجهة : 

، لٌد فى  111110111لصاحبها : مروه حمدى عبدالسالم دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Tamraiتمراى  -  15

 عن النشاط الخارج عن تلن المجاالت. 13855برلم  21191121

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

 -سٌدى جابر  -سموحة  -شارع اسماعٌل سري  4لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 21191131، لٌد فى  111110111درٌم لمنتجات الكرتون لصاحبها : أحمد نبٌل عباس حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 -عن النشاط : 13933برلم 

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع عبوات كرتون مضلع و عبوات كرتون دوبلكس

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

وادى  -نطمة الصناعٌة المرحلة الثانٌة الم 112لمباشرة نشاطها . ، بجهة : المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط : لطعة رلم 

 -النطرون 

 21191117، لٌد فى  3111110111المهاتوب لصاحبها : دمحم السعدى عبدالعزٌز الشناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 -عن النشاط : 13744برلم 

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع دهانات صناعٌه اٌبوكسٌه و مواد حشو فواصل اٌبوكسٌه و مواد عزل راتنجٌه و كٌماوٌات البناء 

 الحدٌث و خلط و تعبئة التنر

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

برج  -امتداد المنطمة الصناعٌة الرابعة  - 8بلون  - 9011جهة : المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط : ق لمباشرة نشاطها . ، ب

 -العرب 

 21191115، لٌد فى  111111110111الفرٌد جروب لصاحبها : فرٌد صالح دمحم ابو شوشة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 -عن النشاط : 13811برلم 

 ة لنعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة واالعشاب الطبٌة والعطارة.الامة وتشغٌل محط

 الامة وتشغٌل المجازر االلٌة.

 الامة وتشغٌل محطة لفرز وتجفٌف وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتغلٌف الحاصالت الزراعٌة.

 ٌدها أو تجمٌدها.الامة وتشغٌل الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمواد الغذائٌة و الدواجن لتبر

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المواد الغذائٌة.

 عموم االستٌراد و التصدٌر

 -سٌدى بشر  -فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ ، بجهة : مدٌنة فٌصل  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 -المنتزه 

 21191115، لٌد فى  111111110111ة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الفرٌد جروب لصاحبها : فرٌد صالح دمحم ابو شوش -  19

 عن تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص 13811برلم 

 الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض.
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً

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

 -المنتزه  -سٌدى بشر  -لٌه بالضمانات ، بجهة : مدٌنة فٌصل اإلستثمار المشار إ

 21191115، لٌد فى  111111110111الفرٌد جروب لصاحبها : فرٌد صالح دمحم ابو شوشة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 عن والحوافز 13811برلم 

 الواردهبه وبالئحته التنفٌذٌة.

والئحته التنفٌذٌة لبل  2117لسنة  72لمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد با

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

 -المنتزه  -سٌدى بشر  -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : مدٌنة فٌصل 

، لٌد  511110111لصاحبها : احمد عبدالرازق حسنٌن امام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  Line Back Pressالٌن بان برٌس -  21

 -عن النشاط : 13842برلم  21191121فى 

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الكرتون المضلع و طباعة الكرتون بكافة انواعه

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

 -برج العرب  -برج العرب الجدٌده  -الدور الثانً علوي  -االسكان الشعبً  - 19لمباشرة نشاطها . ، بجهة : عمارة 

، لٌد فى  511110111أس ماله ،  لصاحبها : تامردمحم على عبدالممصود  ، تاجر فرد ، ر Egypt UCOاٌجبت ٌو سى أو  -  22

 عن تلن المجاالت. 13714برلم  21191111

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

 -برج العرب  -بجوار منزل ا/ممدوح  21لمباشرة نشاطها . ، بجهة : بهٌج ش 

، لٌد فى  511110111لصاحبها : تامردمحم على عبدالممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Egypt UCOاٌجبت ٌو سى أو  -  23

 -عن النشاط : 13714برلم  21191111

 الامة وتشغٌل مصنع إلعادة تدوٌر المخلفات من زٌوت الطعام ومعالجتها.

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع ولود حٌوى وجلسرٌن صناعى وشحوم واسفلت نباتى.

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الصابون و المنظفات.

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المواد العازلة وكٌماوٌات البناء.

 إلامة المزارع السمكٌة .

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

بجوار منزل ا/ممدوح  21ن ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج ، بجهة : بهٌج ش تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كا

 -برج العرب  -

، لٌد فى  511110111لصاحبها : تامردمحم على عبدالممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Egypt UCOاٌجبت ٌو سى أو  -  24

 عن البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. 13714برلم  21191111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة

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

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

 عموم المماوالت وعموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.

 -برج العرب  -بجوار منزل ا/ممدوح  21وتلتزم المنشاة بإفراد ، بجهة : بهٌج ش 

، لٌد فى  511110111مردمحم على عبدالممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لصاحبها : تا Egypt UCOاٌجبت ٌو سى أو  -  25

عن حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة  13714برلم  21191111

 عدم إالتزام بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع

والئحته التنفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار  2117لسنة  72ن اإلستثمار رلم بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانو

 المشار إلٌه بالضمانات والحوافز

 الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة.

فٌذٌة لبل والئحته التن 2117لسنة  72تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 -برج العرب  -بجوار منزل ا/ممدوح  21النشاط الخارج عن ، بجهة : بهٌج ش 

 ال عاصم للنسٌج والصباغة والمالبس الجاهزة والطباعة -  26

برلم  21191119، لٌد فى  1111110111والتطرٌز والتسوٌك لصاحبها : سمٌر احمد محمود الجندي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  

 -لنشاط :عن ا 13771

 الامة وتشغٌل مصنع للنسٌج والصباغة والمالبس الجاهزة والطباعة والتطرٌز والتسوٌك

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

 الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً

والئحته التنفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون  2117لسنة  72ا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم التمتع بالمزاٌ

 اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز

 الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة.

الكائن بشارع  -ع الصناعات الصغٌرة ( بمجم6( بالعمار رلم )  316الوحدة رلم )  -تتعهد الشركة ، بجهة : الدور الثالث علوي

 -منطمة العجمً البٌطاش -المدٌنة 

 -الدخٌله 

 ال عاصم للنسٌج والصباغة والمالبس الجاهزة والطباعة -  27

برلم  21191119، لٌد فى  1111110111والتطرٌز والتسوٌك لصاحبها : سمٌر احمد محمود الجندي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  

والئحته التنفٌذٌة لبل النشاط  2117لسنة  72رسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم عن بمما 13771

 الخارج عن تلن المجاالت.

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

الكائن بشارع  -( بمجمع الصناعات الصغٌرة 6( بالعمار رلم )  316الوحدة رلم )  -ور الثالث علويلمباشرة نشاطها . ، بجهة : الد

 -منطمة العجمً البٌطاش -المدٌنة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -الدخٌله 

،  511110111دمحم فوزى رجب ابراهٌم المراجى  لصاحبها : دمحم فوزى رجب ابراهٌم المراجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 -عن النشاط : 13896برلم  21191127لٌد فى 

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

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

 كفر الدوار -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : البسلمون بجوار الجمعٌة الزراعٌة 

ه ،  االدهم لالستثمار العمارى والتنمٌة لصاحبها : ادهم مصطفى كامل محمود العزب  ، تاجر فرد ، رأس مال -  29

 -عن النشاط : 13753برلم  21191118، لٌد فى  51111110111

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

 سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار

 2118لسنة  356ار رئٌس الجمهورٌة رلم وما ورد بمر 2117لسنة  351. رئٌس الوزراء رلم 

ألامه او اداره وتشغٌل وصٌانه محطات تحلٌة المٌاه وتكرٌرها وشبكات توزٌعها وخطوط نملها ومعلجتها وتدوٌرها وفما للمعاٌٌر 

 الفنبة والعلمٌة الممررة فى هذا الشان.

 -الدخٌله  -البٌطاش  -الحنفٌة شارع  5الامة او تشغٌل وادارة وصٌانه محطات الصرف الصحى او ، بجهة : 

االدهم لالستثمار العمارى والتنمٌة لصاحبها : ادهم مصطفى كامل محمود العزب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 عن الصرف الصناعى والتنمٌة وتوصٌالتها. 13753برلم  21191118، لٌد فى  51111110111

 ها واستغاللها وصٌانتها .انشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة وادارت

 عموم التورٌدات.

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

 الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً

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

 اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز

 -الدخٌله  -البٌطاش  -شارع الحنفٌة  5الواردهبه وبالئحته ، بجهة : 

ماله ،   االدهم لالستثمار العمارى والتنمٌة لصاحبها : ادهم مصطفى كامل محمود العزب  ، تاجر فرد ، رأس -  31

 عن التنفٌذٌة. 13753برلم  21191118، لٌد فى  51111110111

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

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت .

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

 -الدخٌله  -البٌطاش  -شارع الحنفٌة  5لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

 211110111اسكندرٌة لتطبٌمات الذكاء االصطناعى لصاحبها : عمرو سلٌمان مصطفى سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 -عن النشاط : 13794برلم  21191114، لٌد فى 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 -سٌدى جابر  -سبورتنج  -شارع طٌبة  121لمباشرة نشاطها . ، بجهة : خلف 

، لٌد فى  5111110111احمد صالح على عبدالحلٌم لصاحبها : احمد صالح على عبدالحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 -عن النشاط : 13916برلم  21191128

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

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

 المنتزه -لمباشرة نشاطها ، بجهة : عزبة الروضة التابعة لجمعٌة التوفٌمٌة 

برلم  21191121، لٌد فى  511110111،   اٌمن جابر لصاحبها : اٌمن جابر السٌد ابو العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  34

 -عن النشاط : 13851

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع رٌداتٌرات السٌارات.

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

 - 23لمباشرة نشاطها . ، بجهة : المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط : منطمة مرغم الصناعٌة امام مصنع النٌل للصابون ن 

 -العامرٌه

، لٌد  511110111المغربً لصناعات الورق و الكرتون لصاحبها : دمحم دمحم طارق دمحم دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 -عن النشاط : 13917برلم  21191129فى 

 الامة وتشغٌل مصنع لتحوٌل و تمطٌع الورق و الكرتون.

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

 -العامرٌه  -مرغم  -خلف سجاد مكة و حدٌد بشاى  -ش مصرف النوبارٌة شمال  7لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

، لٌد فى  5111110111براٌتون لتجارة الجملة والتجزئة لصاحبها : فاضل سوادى مفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 -عن النشاط : 13931برلم  21191131

 تجاره الجمله والتجزئه فى المناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة.

 عداد و تنمٌة و تدرٌب الموارد البشرٌة.الامة و تشغٌل و ادارة مركز أل

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

 الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً

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

 -المنتزه  - 9الدور الثانى علوى شمة  19اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات ، بجهة : سٌدى بشر شارع على باشا ابراهٌم عمارة رلم 

، لٌد فى  5111110111ماله ،   براٌتون لتجارة الجملة والتجزئة لصاحبها : فاضل سوادى مفتاح  ، تاجر فرد ، رأس -  37

 عن والحوافز 13931برلم  21191131

 الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة.

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

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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



 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

 -المنتزه  - 9الدور الثانى علوى شمة  19لمباشرة نشاطها ، بجهة : سٌدى بشر شارع على باشا ابراهٌم عمارة رلم 

طفى عبدالجواد دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله كٌان لالستثمار العمارى و التورٌدات العمومٌة لصاحبها : عبدالجواد مص -  38

 -عن النشاط : 13722برلم  21191111، لٌد فى  511110111،  

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

 سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار

 2118لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351رئٌس الوزراء رلم  .

 التورٌدات العمومٌة.

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

 الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً

 كوم حماده -بجوار مستشفى الحمٌات  -تع بالمزاٌا والحوافز الواردة ، بجهة : طرٌك كوم حماده الدلنجات التم

كٌان لالستثمار العمارى و التورٌدات العمومٌة لصاحبها : عبدالجواد مصطفى عبدالجواد دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  39

والئحته التنفٌذة ، مع عدم تمتع  2117لسنة  72عن بمانون اإلستثمار رلم  13722برلم  21191111، لٌد فى  511110111،  

 األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز

 الواردهبه وبالئحته التنفٌذٌة.

ئحته التنفٌذٌة لبل وال 2117لسنة  72تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

 كوم حماده -بجوار مستشفى الحمٌات  -لمباشرة نشاطها ، بجهة : طرٌك كوم حماده الدلنجات 

ٌات والتسوٌك االلكترونى لصاحبها : اسماعٌل بن حسن بن دمحم البهكلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الدلٌل السهل للبرمج -  41

 -عن النشاط : 13837برلم  21191121، لٌد فى  111110111

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

 أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و

 التعلٌم التكنولوجً .

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

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

الدور الثانى  -شارع الدكتور دمحم السٌد  9إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات ، بجهة :  -4

 -سٌدى جابر  - 5علوى رلم 

الدلٌل السهل للبرمجٌات والتسوٌك االلكترونى لصاحبها : اسماعٌل بن حسن بن دمحم البهكلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 عن . 13837برلم  21191121، لٌد فى  111110111

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -5

 ختلف أنواعها .أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بم -6

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . -7



 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 التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -8

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -9

 االتصاالت وخدمات االنترنت - 11

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

 -سٌدى جابر  - 5الدور الثانى علوى رلم  -شارع الدكتور دمحم السٌد  9الامه و اداره وتشغٌل وصٌانه ، بجهة :  - 12

، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الدلٌل السهل للبرمجٌات والتسوٌك االلكترونى لصاحبها : اسماعٌل بن حسن بن دمحم البهكلى   -  42

عن محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه والالسلكٌه و االلمار الصناعٌة بعد  13837برلم  21191121، لٌد فى  111110111

 الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌه والٌشمل ذلن

 االذاعه والتلٌفزٌون

عات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشرو - 13

 التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار

 2113لسنه  64) وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات - 14

 -سٌدى جابر  - 5الدور الثانى علوى رلم  -شارع الدكتور دمحم السٌد  9راسات ، بجهة : إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والد - 15

الدلٌل السهل للبرمجٌات والتسوٌك االلكترونى لصاحبها : اسماعٌل بن حسن بن دمحم البهكلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 ت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها.عن المتخصصة فى مجاال 13837برلم  21191121، لٌد فى  111110111

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. - 16

األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً  - 17

 والثمافً والفنً.

 او انشاء الموالع االلكترونٌة(.التسوٌك االلكترونى )فٌما عدا ادارة  - 18

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

 -سٌدى جابر  - 5الدور الثانى علوى رلم  -شارع الدكتور دمحم السٌد  9بهذا الشرط ٌسمط حمها ، بجهة : 

الدلٌل السهل للبرمجٌات والتسوٌك االلكترونى لصاحبها : اسماعٌل بن حسن بن دمحم البهكلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 عن فً التمتع 13837برلم  21191121، لٌد فى  111110111

نشطة خارج لانون اإلستثمار والئحته التنفٌذة ، مع عدم تمتع األ 2117لسنة  72بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 المشار إلٌه بالضمانات والحوافز

 الواردهبه وبالئحته التنفٌذٌة.

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

 الخارج عن تلن المجاالت.

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

 -سٌدى جابر  - 5الدور الثانى علوى رلم  -شارع الدكتور دمحم السٌد  9لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 



 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

، لٌد فى  111110111مستر رابٌت لتربٌة الطٌور لصاحبها : دمحم سعد فهمى شوشان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 -عن النشاط : 13876برلم  21191124

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

 تشغٌل مجزر لذبح وتجهٌز وتعبئة وتغلٌف الدواجن والطٌورالامة و

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

 -العامرٌه  -مصطفى كامل -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : نجع حماد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ـــــــــــــــــــــ  ـ  

 

ناهد دمحم عبدالجواد ابو سماحة وشرٌكها )شركة توصٌة بسٌطة(   شركة  ،   غرض الشركة: الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع  -  1

 المالبس الجاهزة.

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

، عن غرض الشركة: الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المالبس  13814برلم  21191116،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها     

 الجاهزة.

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

 -دمنهور -مد عبدهللا الشرٌف ارض الجوٌلى شارع اح2بجهة : 

 هانى السٌد نصر مهنا و شركائه   شركة  ،  غرض الشركة  -  2

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

 تجمٌدها.

 غلٌف اللحوم .الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجهٌز وتعبئة وت

 الامة وتشغٌل مصنع لفرز وتدرٌج وتشمٌع وتعبئة وتغلٌف الحاصالت الزراعٌة

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

 رض الشركة ، عن غ 13817برلم  21191116،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها   

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

 تجمٌدها.

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجهٌز وتعبئة وتغلٌف اللحوم .

 الامة وتشغٌل مصنع لفرز وتدرٌج وتشمٌع وتعبئة وتغلٌف الحاصالت الزراعٌة

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

 -كوم حماده  -بجهة : منشٌة الشوربجى طرٌك كوم حماده برٌم 

ا أن تندمج فٌها أو شركة  ،  له   Hoopee For Fabric & Ready Made Garmentهووبى لاللمشة والمالبس الجاهزة  -  3

، عن لها  13828برلم  21191117،لٌدت فى  1811110111تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،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

- 8بوابة  -أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : شارع عبد الحمٌد عبد العزٌز الطلخاوى 

 -الدخٌلة  -لعجمى ا

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Hoopee For Fabric & Ready Made Garmentهووبى لاللمشة والمالبس الجاهزة  -  4

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة و األلمشة بكافة انواعها.

 تصنٌع المالبس الجاهزة و األلمشة بكافة انواعها لحساب الغٌر.

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

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

 21191117،لٌدت فى  1811110111اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز   ،رأس مالها    عدم تمتع األنشطة خارج لانون

 ، عن غرض الشركة هو 13828برلم 

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة و األلمشة بكافة انواعها.

 تصنٌع المالبس الجاهزة و األلمشة بكافة انواعها لحساب الغٌر.

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

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

 -طة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز ، بجهة : شارع عبد الحمٌد عبد العزٌز الطلخاوى عدم تمتع األنش

 -الدخٌلة  -العجمى - 8بوابة 

شركة  ،  الواردهبه وبالئحته    Hoopee For Fabric & Ready Made Garmentهووبى لاللمشة والمالبس الجاهزة  -  5

 التنفٌذٌة.

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

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت

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

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

 تحمٌك

، عن  13828برلم  21191117،لٌدت فى  1811110111غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز   ،رأس مالها   

 الواردهبه وبالئحته التنفٌذٌة.

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2117لسنة  72مارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم تتعهد الشركة بم

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت

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

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

 تحمٌك

 -الدخٌلة  -العجمى - 8بوابة  -غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز ، بجهة : شارع عبد الحمٌد عبد العزٌز الطلخاوى 

 ،  غرض الشركة هو  دلتا مصر للحصاد الزراعً   شركة -  6



 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

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

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

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

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

 متابعة الزراعات بالحدائك العامة و الخاصة و عملٌات الحصاد الزراعى

 عن غرض الشركة هو،  13853برلم  21191121،لٌدت فى  1111110111تصمٌم و تزٌٌن الحدائك العامة   ،رأس مالها   

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

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

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

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

 متابعة الزراعات بالحدائك العامة و الخاصة و عملٌات الحصاد الزراعى

 بجوار كبرى -طرٌك مصر االسكندرٌة الصحراوى  71تصمٌم و تزٌٌن الحدائك العامة ، بجهة : ن 

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  - 71

 دلتا مصر للحصاد الزراعً   شركة  ،  و الخاصة و المٌام بؤعمال تنسٌك و حٌازة و إدارة وتجمٌل الحدائك )الالندسكٌب( -  7

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

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

 تحمٌك

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

، عن و الخاصة و المٌام بؤعمال تنسٌك و حٌازة و إدارة وتجمٌل الحدائك  13853برلم  21191121،لٌدت فى  1111110111

 )الالندسكٌب(

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

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

 تحمٌك

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

 بجوار كبرى -طرٌك مصر االسكندرٌة الصحراوى  71

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  - 71

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Nehaia For Resorts Touristنهاٌة للمنتجعات السٌاحٌة   -  8

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

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

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



 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

 ائٌه للمشروععلى نصف اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌو

 ، عن غرض الشركة هو 13716برلم  21191111،لٌدت فى  1111110111ألامه وتشغٌل المخٌمات   ،رأس مالها   

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

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

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

 ئٌه للمشروععلى نصف اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوا

 -سٌوه  -ألامه وتشغٌل المخٌمات ، بجهة : عٌن الشفا 

 شركة  ،  السٌاحٌه على اال ٌمل مستواها عن ثالثه نجوم   Nehaia For Resorts Touristنهاٌة للمنتجعات السٌاحٌة   -  9

 اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة

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

 الامة وتشغٌل مارٌنا الٌخوت ومالعب الجولف ومراكز الغوص واألنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.

 ى المستشفٌات والمراكز الطبٌه والعالجٌة وغٌرها مما ٌصدرالسٌاحه العالجٌه للمرضى وذلن بتنظٌم اجراءات الحجز لد -

، عن السٌاحٌه على اال ٌمل مستواها عن ثالثه  13716برلم  21191111،لٌدت فى  1111110111بتحدٌده لرار   ،رأس مالها   

 نجوم

 اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة

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

 الامة وتشغٌل مارٌنا الٌخوت ومالعب الجولف ومراكز الغوص واألنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.

 السٌاحه العالجٌه للمرضى وذلن بتنظٌم اجراءات الحجز لدى المستشفٌات والمراكز الطبٌه والعالجٌة وغٌرها مما ٌصدر -

 -سٌوه  -بتحدٌده لرار ، بجهة : عٌن الشفا 

الوزٌر شركة  ،  من الوزٌر المختص بالصحة بالتنسٌك مع    Nehaia For Resorts Touristنهاٌة للمنتجعات السٌاحٌة   -  11

 المختص بالسٌاحة.

 السٌاحه البٌئٌة وذلن بالامة وادارة النزل البٌئٌة وموالع مشاهدة الطٌور والشعاب المرجانٌة وغٌرها من النظم البٌئٌة المتمٌزة. -

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

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

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

الوزٌر المختص  ، عن من الوزٌر المختص بالصحة بالتنسٌك مع 13716برلم  21191111،لٌدت فى  1111110111مالها   

 بالسٌاحة.

 السٌاحه البٌئٌة وذلن بالامة وادارة النزل البٌئٌة وموالع مشاهدة الطٌور والشعاب المرجانٌة وغٌرها من النظم البٌئٌة المتمٌزة. -

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

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



 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

والئحته ، بجهة :  2117لسنة  72إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 -سٌوه  -عٌن الشفا 

 ماي مٌند للصوتٌات   شركة  ،  غرض الشركة هو -  11

 ٌو للتسجٌل الصوتًالامه و تشغٌل ستد

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن غرض الشركة هو 13818برلم  21191116،لٌدت فى  111110111

 الامه و تشغٌل ستدٌو للتسجٌل الصوتً

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

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

 تحمٌك

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

 -تعاونٌات سموحه  118بالعمار رلم  1حجره بالشمه رلم 

 -سٌدى جابر 

شركة  ،  بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها    MeraMixمٌرامكس الدولٌة للتجارة العامة والتورٌدات              -  12

 عمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌكالتً تزاول أعماال شبٌهة بؤ

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

 شبٌهة ، عن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال 13823برلم  21191116،لٌدت فى  51111110111

 بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

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

 -دمنهور  -شبرا  -النور ش عبدالسالم الشاذلى 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   MeraMixات             مٌرامكس الدولٌة للتجارة العامة والتورٌد -  13

 التجارة العامة والتورٌدات العمومٌة.

 عموم االستٌراد و التصدٌر

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة 1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 مة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمةغرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالز

 لهذا الغرض .

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

 ، عن غرض الشركة هو 13823برلم  21191116،لٌدت فى  51111110111وٌجوز للشركة أن تشترن   ،رأس مالها   

 التجارة العامة والتورٌدات العمومٌة.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عموم االستٌراد و التصدٌر

 فى مزاولةفى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 لهذا الغرض .

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

 -دمنهور  -شبرا  -شركة أن تشترن ، بجهة : برج النور ش عبدالسالم الشاذلى وٌجوز لل

إلامة وتشغٌل مصنع لخلط وتعبئة األسمدة المركبة البودرة  -احمد رفعت ابو العنٌن وشركاه   شركة  ،   غرض الشركة  -  14

استصرح وتعمٌر األراضً بالمرافك  -كل ما سبك السائلة وأسمدة العناسر الصغرى المحلٌة والورلٌة وطحن الكبرٌت واالتجار فً 

االساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع ، واستصالح األراضً المستصلحة ، وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً 

عدا مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ، وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فً االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر فٌما 

،  13834برلم  21191121،لٌدت فى  3111110111لسنة   ،رأس مالها    351المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

إلامة وتشغٌل مصنع لخلط وتعبئة األسمدة المركبة البودرة السائلة وأسمدة العناسر الصغرى المحلٌة والورلٌة  -عن غرض الشركة 

استصرح وتعمٌر األراضً بالمرافك االساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع ،  -ما سبك وطحن الكبرٌت واالتجار فً كل 

واستصالح األراضً المستصلحة ، وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ، 

المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فً االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر فٌما عدا

وادى  -( المرحلة الرابعه بالمنطمة الصناعٌه 311،319لسنة ، بجهة : المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط : لطعه ) 351

 -النطرون 

بٌة جمٌع أنواع تر - 2118لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117احمد رفعت ابو العنٌن وشركاه   شركة  ،   -  15

تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن  -الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم 

إلنتاج السالالت أو التفرٌغ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم . مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.

  

 2118لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117، عن  13834برلم  21191121،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها     

بٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور تر -تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم  -

سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌغ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم . مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات 

سة النشاط : السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : المركز الرئٌسى ومولع ممار

 -وادى النطرون  -( المرحلة الرابعه بالمنطمة الصناعٌه 311،319لطعه )

 شركة  ،  التراخٌص الالزمة   Alex Safty Fireالٌكس سٌفتى فاٌر  -  16

 لممارسة هذه األنشطة .

 اوٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعماله

 أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها

، عن التراخٌص  13841برلم  21191121،لٌدت فى  2111110111أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون  ،رأس مالها   

 الالزمة

 لممارسة هذه األنشطة .

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

 أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون ، بجهة : تعاونٌات سموحة من

 -دى جابر سٌ -سموحة  -شارع الروضة 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Alex Safty Fireالٌكس سٌفتى فاٌر  -  17

 . تورٌد وتركٌب وصٌانة انظمة االطفاء وشبكات الحرٌك وشبكات االنذار بؤنواعها .

 . تورٌد أجهزة االطفاء ومهمات الولاٌة والسالمة والصحة المهنٌة بؤنواعها .

 اد مإخرة لالشتعال .. تورٌد ودهان مإخرات الحرٌك ورش مو

  

 . تورٌد وتركٌب انظمة االطفاء التلمائى بؤنواعها .

 . الصٌانة المتنملة ألجهزة االطفاء بؤنواعها و مضخات الحرٌك ومولدات الدٌزل

 والسٌارات بؤنواعها .

 . تورٌد وتركٌب انظمة كامٌرات المرالبة للمنشآت من الداخل فمط والصٌانة المتنملة لها .

 ، عن غرض الشركة هو 13841برلم  21191121،لٌدت فى  2111110111.   ،رأس مالها   

 . تورٌد وتركٌب وصٌانة انظمة االطفاء وشبكات الحرٌك وشبكات االنذار بؤنواعها .

 . تورٌد أجهزة االطفاء ومهمات الولاٌة والسالمة والصحة المهنٌة بؤنواعها .

 مواد مإخرة لالشتعال .. تورٌد ودهان مإخرات الحرٌك ورش 

  

 . تورٌد وتركٌب انظمة االطفاء التلمائى بؤنواعها .

 . الصٌانة المتنملة ألجهزة االطفاء بؤنواعها و مضخات الحرٌك ومولدات الدٌزل

 والسٌارات بؤنواعها .

 . تورٌد وتركٌب انظمة كامٌرات المرالبة للمنشآت من الداخل فمط والصٌانة المتنملة لها .

 جهة : تعاونٌات سموحة من. ، ب

 -سٌدى جابر  -سموحة  -شارع الروضة 

 شركة  ،  المماوالت العامة   Alex Safty Fireالٌكس سٌفتى فاٌر  -  18

 . التورٌدات العمومٌة

 . المماوالت الهندسٌة والكهربائٌة

 . اعمال الولاٌة ومكافحة الحشرات والموارض والحٌوانات

 عامة والتخلص من المخلفات بكافة أنواعها .. اعمال وخدمات النظافة ال

 . التسوٌك والدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة

 . تمدٌم االستشارات الفنٌة فى مجال الولاٌة من اخطار الحرٌك واألمن الصناعً والسالمة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اسات المتعلمةوالصحة المهنٌة (فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدر

 ، عن المماوالت العامة 13841برلم  21191121،لٌدت فى  2111110111بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس   ،رأس مالها   

 . التورٌدات العمومٌة

 . المماوالت الهندسٌة والكهربائٌة

 . اعمال الولاٌة ومكافحة الحشرات والموارض والحٌوانات

 لتخلص من المخلفات بكافة أنواعها .. اعمال وخدمات النظافة العامة وا

 . التسوٌك والدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة

 . تمدٌم االستشارات الفنٌة فى مجال الولاٌة من اخطار الحرٌك واألمن الصناعً والسالمة

 متعلمةوالصحة المهنٌة (فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات ال

 بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس ، بجهة : تعاونٌات سموحة من

 -سٌدى جابر  -سموحة  -شارع الروضة 

 شركة  ،  المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق   Alex Safty Fireالٌكس سٌفتى فاٌر  -  19

 المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ) . 27

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

 البٌض أو التسمٌن أو اللحوم .

 اع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو. تربٌة جمٌع أنو

 اللحوم .

 . إلامة المزارع السمكٌة .

، عن المال  13841برلم  21191121،لٌدت فى  2111110111. استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك   ،رأس مالها   

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق

 ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادةالمالٌة 

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ) . 27

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

 البٌض أو التسمٌن أو اللحوم .

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

 اللحوم .

 . إلامة المزارع السمكٌة .

 . استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك ، بجهة : تعاونٌات سموحة من



 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

 -سٌدى جابر  -سموحة  -شارع الروضة 

 جلو للدعاٌا واالعالن   شركة  ،  غرض الشركة هو -  21

 الن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌةالدعاٌة واالع -

 المٌام باصدار المطبوعات العلمٌة )الغٌر منتظمة( فى مجاالت الدعاٌا واالعالن. -

 المٌام بجمٌع أعمال الطباعة والتجهٌزات الفنٌة الخاصة بها لدى الغٌر وذلن لكافة انواع الورق والكرتون والبالستٌن وغٌرها.

 للمرضى وذلن بتنظٌم إجراءات الحجز لدى المستشفٌات والمراكز الطبٌة والعالجٌة فى جمٌع التخصصات السٌاحة العالجٌة

 لعالجهم وكل ما سبك ال ٌشمل نشاط الوساطة فى التامٌن

 ، عن غرض الشركة هو 13815برلم  21191115،لٌدت فى  2111110111وذلن دون اإلخالل   ،رأس مالها   

 فة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌةالدعاٌة واالعالن بكا -

 المٌام باصدار المطبوعات العلمٌة )الغٌر منتظمة( فى مجاالت الدعاٌا واالعالن. -

 المٌام بجمٌع أعمال الطباعة والتجهٌزات الفنٌة الخاصة بها لدى الغٌر وذلن لكافة انواع الورق والكرتون والبالستٌن وغٌرها.

 السٌاحة العالجٌة للمرضى وذلن بتنظٌم إجراءات الحجز لدى المستشفٌات والمراكز الطبٌة والعالجٌة فى جمٌع التخصصات

 لعالجهم وكل ما سبك ال ٌشمل نشاط الوساطة فى التامٌن

 -الرمل  -بولكلى  -تنظٌم شارع مصطفى كامل 31وذلن دون اإلخالل ، بجهة : 

شركة  ،  بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة  جلو للدعاٌا واالعالن   -  21

 لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

، عن بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار  13815برلم  21191115،لٌدت فى  2111110111

 التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 -مل الر -بولكلى  -تنظٌم شارع مصطفى كامل 31

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Florya Pharmaفلورٌا فارما للمستحضرات الطبٌة  -  22

 تجارة وتوزٌع وتسوٌك المكمالت الغذائٌة ومستحضرات التجمٌل واالغذٌة الخاصة واالعشاب الطبٌة و المطهرات وتصنٌع كل

 ما سبك لدى الغٌر.

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

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

 تحمٌك



 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

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

 ، عن غرض الشركة هو 13813برلم  21191116،لٌدت فى  111110111

 تجارة وتوزٌع وتسوٌك المكمالت الغذائٌة ومستحضرات التجمٌل واالغذٌة الخاصة واالعشاب الطبٌة و المطهرات وتصنٌع كل

 ما سبك لدى الغٌر.

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

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

 تحمٌك

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

 -العامرٌه  - 1المثلث امام بلون سكة حدٌد رلم 

 شمسٌن النتاج الخبز   شركة  ،  غرض الشركة هو -  23

 الامة وتشغٌل مخبز النتاج جمٌع انواع المخبوزات.

 ح به لانونا .التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسمو

 االستثمار العمارى .

 المماوالت العامة.

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

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

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

برلم  21191116،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها      351. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 ، عن غرض الشركة هو 13821

 الامة وتشغٌل مخبز النتاج جمٌع انواع المخبوزات.

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا .

 االستثمار العمارى .

 المماوالت العامة.

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

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

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

 مدٌنه -السوق التجارى الحى السكنى الثانى  35، بجهة : لار رلم  351. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 -النوبارٌه الجدٌده 

 2118لسنة  356ر رئٌس الجمهورٌة رلم ولرا 2117شمسٌن النتاج الخبز   شركة  ،  لسنة  -  24

 الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات .



 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

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

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

 تحمٌك

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

 2118لسنة  356هورٌة رلم ولرار رئٌس الجم 2117، عن لسنة  13821برلم  21191116،لٌدت فى  1111110111

 الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات .

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

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

 تحمٌك

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

 مدٌنه -السوق التجارى الحى السكنى الثانى  35رلم 

 -النوبارٌه الجدٌده 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   M.R.A Coal Productionاٌه لتصنٌع الفحم النباتً والمضغوط ام .ار.  -  25

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الفحم النباتً و المضغوط

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن غرض الشركة هو 13826برلم  21191117،لٌدت فى  7511110111

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الفحم النباتً و المضغوط

 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 وغٌرها 

 تحمٌك

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

امام  -ابراج الثغر  -لنزهة الطرٌك السرٌع الزراعى بجوار مستشفى طلعت مصطفى ممابل مطار ا 11شارع طلعت مصطفى 

 -سٌدى جابر  -عٌادات لجراحات التجمٌل 

 احمد السٌد كامل عبدالفتاح وشرٌكه   شركة  ،  غرض الشركة  -  26

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الغزل والنسٌج والمالبس الجاهزة.

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

 ، عن غرض الشركة  13861برلم  21191122،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها   

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الغزل والنسٌج والمالبس الجاهزة.

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

 -العامرٌه  -نجع الشرفاء  77بجهة : زاوٌة عبدالمادر امام عمارة 



 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

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Belshifa Techبالشفا للبرمجٌات -  27

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

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .إدخال البٌانات علً  -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . -

،  13863برلم  21191122،لٌدت فى  1111110111إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها   ،رأس مالها    -

 عن غرض الشركة هو

 ٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمج -

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 ت وبالوسائل اإللكترونٌة .إدخال البٌانات علً الحاسبا -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . -

 -الرمل  -لوران  - 617طرٌك الحرٌة شمة  723إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها ، بجهة :  -

 شركة  ،  .   Belshifa Techبالشفا للبرمجٌات -  28

 مٌم لشبكات نمل وتداول البٌاناتأعمال التوصٌف والتص -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات -

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

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

 ، عن . 13863برلم  21191122،لٌدت فى  1111110111وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه   ،رأس مالها   

 لشبكات نمل وتداول البٌاناتأعمال التوصٌف والتصمٌم  -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات -

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

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

 -الرمل  -لوران  - 617طرٌك الحرٌة شمة  723وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه ، بجهة : 



 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

29  - Integrated    Cosmetic    Industries    -ICI   شركة  ،  بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 

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

 ، عن بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 13856 برلم 21191121،لٌدت فى  48111110111

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

 -الرمل  -سان ستٌفانو  -زٌزنٌا  -ابن حولل 

31  - Integrated    Cosmetic    Industries    -ICI   شركة  ،  غرض الشركة هو 

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع مستحضرات التجمٌل و المستحضرات الصٌدالنٌة و البٌطرٌة و المستلزمات الطبٌة و المكمالت

 الغذائٌة و العطور و البرفانات و المنظفات الصتاعٌة و ادوات التجمٌل. و تصنٌع كل ما سبك لدى الغٌر تلتزم الشركة إفراد

 بات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرطحسا

والئحته التنفٌذة   ،رأس مالها    2117لسنة  72ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 ، عن غرض الشركة هو 13856برلم  21191121،لٌدت فى  48111110111

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع مستحضرات التجمٌل و المستحضرات الصٌدالنٌة و البٌطرٌة و المستلزمات الطبٌة و المكمالت

 الغذائٌة و العطور و البرفانات و المنظفات الصتاعٌة و ادوات التجمٌل. و تصنٌع كل ما سبك لدى الغٌر تلتزم الشركة إفراد

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

 -والئحته التنفٌذة ، بجهة : ش ابن حولل  2117لسنة  72ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 -الرمل  -فانو سان ستٌ -زٌزنٌا 

31  - Integrated    Cosmetic    Industries    -ICI   شركة  ،  ، مع عدم تمتع األنشطة 

 خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الواردهبه وبالئحته التنفٌذٌة.

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

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

 48111110111عماال شبٌهة   ،رأس مالها   وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أ

 ، عن ، مع عدم تمتع األنشطة 13856برلم  21191121،لٌدت فى 

 خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الواردهبه وبالئحته التنفٌذٌة.

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

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

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

 -الرمل  -سان ستٌفانو 

شركة  ،  للشركة أن    Vip enternational Companyفى اى بى الدولٌة لعموم االستٌراد والتصدٌر واالستثمار العماري -  32

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



 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

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

 ً  طبما

، عن للشركة أن تشترن بؤي وجه من  13871برلم  21191123،لٌدت فى  11111110111ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 ركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌكالوجوه مع الش

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

 ً  طبما

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الحى األول  11ألحكام المانون . ، بجهة : عماره 

شركة  ،  غرض    Vip enternational Companyفى اى بى الدولٌة لعموم االستٌراد والتصدٌر واالستثمار العماري -  33

 الشركة هو:

 ادارة المراكز الطبٌة والمستشفٌات

 تشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذتمدٌم االستشارات )فٌما عدا االس

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .

 امة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌةال

،  13871برلم  21191123،لٌدت فى  11111110111إلامة وادارة وتشغٌل المرى السٌاحٌة والفنادق ) الثابتة (   ،رأس مالها   

 عن غرض الشركة هو:

 ادارة المراكز الطبٌة والمستشفٌات

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

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .

 غٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌةالامة وتش

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الحى األول  11إلامة وادارة وتشغٌل المرى السٌاحٌة والفنادق ) الثابتة ( ، بجهة : عماره 

ة  ،  والموتٌالت شرك   Vip enternational Companyفى اى بى الدولٌة لعموم االستٌراد والتصدٌر واالستثمار العماري -  34

 واألنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمٌة وترفٌهٌة

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و شروط و اجراءات 2112لسنة  311ورٌاضٌة وتجارٌة و ثمافٌة.مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

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

 التٌن اواى

 تجارة السٌارات )فٌما عدا التؤجٌر التموٌلً(

 التسوٌك والدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة



 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

الموتٌالت واألنشطة المكملة أو المرتبطة بما ، عن و 13871برلم  21191123،لٌدت فى  11111110111ادارة   ،رأس مالها   

 ذكر من خدمٌة وترفٌهٌة

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و شروط و اجراءات 2112لسنة  311ورٌاضٌة وتجارٌة و ثمافٌة.مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 واع المشروبات)عدا الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت والامة و تشغٌل و ادارة المطاعم و الكافٌترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أن

 التٌن اواى

 تجارة السٌارات )فٌما عدا التؤجٌر التموٌلً(

 التسوٌك والدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الحى األول  11ادارة ، بجهة : عماره 

شركة  ،  وتشغٌل    Vip enternational Companyفى اى بى الدولٌة لعموم االستٌراد والتصدٌر واالستثمار العماري -  35

 لاعات األفراح والمناسبات

 الامة المإتمرات والندوات

 ادارة وتشغٌل المدارس والمعاهد والجامعات.

 المماوالت العامة

 تجارة مواد البناء.

 فى شان سجل 1982لسنه  121صدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.تلتزم الشركه باحكام المانون رلم عموم االستٌراد والت

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

 ض .الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغر

، عن وتشغٌل  13871برلم  21191123،لٌدت فى  11111110111استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك   ،رأس مالها   

 لاعات األفراح والمناسبات

 الامة المإتمرات والندوات

 ادارة وتشغٌل المدارس والمعاهد والجامعات.

 المماوالت العامة

 تجارة مواد البناء.

 فى شان سجل 1982لسنه  121ٌما هو مسموح به لانونا.تلتزم الشركه باحكام المانون رلم عموم االستٌراد والتصدٌر ف

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

 الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض .

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الحى األول  11تصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك ، بجهة : عماره اس

شركة  ،  األساسٌة    Vip enternational Companyفى اى بى الدولٌة لعموم االستٌراد والتصدٌر واالستثمار العماري -  36

 وٌشترط فًالتً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

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

 عمومٌةالتورٌدات ال

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

، عن األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع.  13871برلم  21191123،لٌدت فى  11111110111وٌجوز   ،رأس مالها   

 ترط فًواستزراع األراضً المستصلحة. وٌش

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

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

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

 مٌةالتورٌدات العمو

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

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الحى األول  11وٌجوز ، بجهة : عماره 

 اسالم دمحم عادل ٌحٌى عطٌة وشرٌكه   شركة  ،  غرض الشركة  -  37

 الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة و تغلٌف المواد الغذائٌة

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

 ، عن غرض الشركة  13724برلم  21191111،لٌدت فى  11111110111،رأس مالها   

 ئة و تغلٌف المواد الغذائٌةالامة وتشغٌل مصنع لتعب

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

 -الرمل  -ارض المفتى الجدٌدة  5شارع  33بجهة : 

 ها لابلة لالستزراع .شركة  ،  األساسٌة التً تجعل   Alex Safty Fireالٌكس سٌفتى فاٌر  -  38

 واستزراع األراضً المستصلحة . وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً

 مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر

 رار رئٌسول 2117لسنة  351فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 . 2118لسنة  356الجمهورٌة رلم 

 2113لسنه  64مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

،لٌدت فى  2111110111وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار   ،رأس مالها   

 لابلة لالستزراع .، عن األساسٌة التً تجعلها  13841برلم  21191121

 واستزراع األراضً المستصلحة . وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر

 رئٌس ولرار 2117لسنة  351فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 . 2118لسنة  356الجمهورٌة رلم 

 2113لسنه  64مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار ، بجهة : تعاونٌات سموحة من

 -سٌدى جابر  -سموحة  -شارع الروضة 

 بري والخدمات اللوجٌستٌه   شركة  ،  أو التً لد تعاونها على تحمٌكأون تران للنمل ال -  39

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

 حمٌك، عن أو التً لد تعاونها على ت 13875برلم  21191123،لٌدت فى  21111110111

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

 العامرٌه - 21شارع مسجد الشهٌد خالد بالكٌلو  4رلم 

 أون تران للنمل البري والخدمات اللوجٌستٌه   شركة  ،  غرض الشركة هو -  41

 برى للبضائع.النمل ال

 وعلى الشركة مراعاة أن ال ٌتم مزاولة نشاط النمل البرى للركاب والبضائع 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 بؤن الهٌئة ال تمنح تراخٌص مزاولة أنشطة النمل السٌاحى أو الرحالت.

 تورٌد وتركٌب لطع غٌار السٌارات

 استٌراد وتصدٌر لطع غٌار السٌارات.

، عن غرض  13875برلم  21191123،لٌدت فى  21111110111،رأس مالها      121وتلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 الشركة هو

 نمل البرى للبضائع.ال

 وعلى الشركة مراعاة أن ال ٌتم مزاولة نشاط النمل البرى للركاب والبضائع 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

 عتبار بؤن الهٌئة ال تمنح تراخٌص مزاولة أنشطة النمل السٌاحى أو الرحالت.فى اال

 تورٌد وتركٌب لطع غٌار السٌارات

 استٌراد وتصدٌر لطع غٌار السٌارات.

 العامرٌه - 21شارع مسجد الشهٌد خالد بالكٌلو  4، بجهة : محل رلم  121وتلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة  1982ل البري والخدمات اللوجٌستٌه   شركة  ،  لسنه أون تران للنم -  41

 اى حك فى مزاولة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 لهذا الغرض .

 ة وصٌانة سٌارات النملالامة وتشغٌل مركز لخدم

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

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

فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة  1982، عن لسنه  13875برلم  21191123لٌدت فى ، 21111110111

 اى حك فى مزاولة

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

 لهذا الغرض .

 نة سٌارات النملالامة وتشغٌل مركز لخدمة وصٌا

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

شارع  4وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها ، بجهة : محل رلم 

 العامرٌه - 21د خالد بالكٌلو مسجد الشهٌ

 شركة  ،  غرض الشركة هو   KRJكى ار جى لالستثمار العمارى -  42

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

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

 .2118 

 المماوالت العامة.

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

برلم  21191124،لٌدت فى  1111110111لحوافز الواردة   ،رأس مالها   الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا وا

 ، عن غرض الشركة هو 13878

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

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

 .2118 

 المماوالت العامة.

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

 -امام الوحدة المحلٌة  -ابو كاشٌن  -لشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة ، بجهة : الطرٌك الرئٌسً ا

 ابو

 -المطامٌر 

 والئحته التنفٌذة ، مع 2117لسنة  72شركة  ،  بمانون اإلستثمار رلم    KRJكى ار جى لالستثمار العمارى -  43



 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

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

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

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

، عن بمانون اإلستثمار  13878برلم  21191124،لٌدت فى  1111110111وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه   ،رأس مالها   

 والئحته التنفٌذة ، مع 2117لسنة  72رلم 

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

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

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

 ابو -امام الوحدة المحلٌة  -ابو كاشٌن  -وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه ، بجهة : الطرٌك الرئٌسً 

 -المطامٌر 

وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد شركة  ،  من الوجوه مع الشركات    KRJكى ار جى لالستثمار العمارى -  44

 تعاونها على تحمٌك

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

وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو  ، عن من الوجوه مع الشركات 13878برلم  21191124،لٌدت فى  1111110111

 التً لد تعاونها على تحمٌك

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

 ابو -امام الوحدة المحلٌة  -ابو كاشٌن  -الطرٌك الرئٌسً 

 -المطامٌر 

 ابداع فور جولد للتعدٌن والمناجم   شركة  ،  غرض الشركة هو -  45

 التنمٌب عن المعادن واستخراج واستغالل خامات المناجم والتعدٌن.

 المماوالت العامة والمتخصصة.

 فى ذلن المبانىبناء العمارات بمختلف انواعها ومستوٌتها و تملٌكها او تملن الوحدات او تاجٌرها واالسكان التجارى و االدارى بما 

 الرٌاضٌة والترفٌهٌة واالسواق والمراكز التجارٌة والجراجات والمستشفٌات والمدارس و الجوامع ودور السٌنما والمسرح.

 شراء األراضً بهدف تمسٌمها ومدها بالمرافك واعدادها إللامة المنشآت علٌها او للبناء او بٌعها بحالتها او التعمٌر .

 ، عن غرض الشركة هو 13712برلم  21191111،لٌدت فى  5111110111االدارة   ،رأس مالها   

 التنمٌب عن المعادن واستخراج واستغالل خامات المناجم والتعدٌن.

 المماوالت العامة والمتخصصة.

 التجارى و االدارى بما فى ذلن المبانىبناء العمارات بمختلف انواعها ومستوٌتها و تملٌكها او تملن الوحدات او تاجٌرها واالسكان 



 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

 الرٌاضٌة والترفٌهٌة واالسواق والمراكز التجارٌة والجراجات والمستشفٌات والمدارس و الجوامع ودور السٌنما والمسرح.

 .شراء األراضً بهدف تمسٌمها ومدها بالمرافك واعدادها إللامة المنشآت علٌها او للبناء او بٌعها بحالتها او التعمٌر 

 سٌدى -برج المروة شارع مصطفى كامل وامٌن حسونة  6االدارة ، بجهة : 

 -المنتزه  -بشر لبلى 

ابداع فور جولد للتعدٌن والمناجم   شركة  ،  والتسوٌك لكافة الوحدات السكنٌة واالدارٌة والتجارٌة والصناعٌة والفٌالت  -  46

 والمرى السٌاحٌة.

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

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

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة.

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

، عن والتسوٌك لكافة الوحدات السكنٌة واالدارٌة والتجارٌة والصناعٌة  13712برلم  21191111،لٌدت فى  5111110111

 والفٌالت والمرى السٌاحٌة.

 لموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواءالامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( وا

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

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة.

 6فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم ، بجهة :  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121 تلتزم الشركه باحكام المانون رلم

 سٌدى -برج المروة شارع مصطفى كامل وامٌن حسونة 

 -المنتزه  -بشر لبلى 

 شركة  ،  التنفٌذة ،   Nehaia For Resorts Touristنهاٌة للمنتجعات السٌاحٌة   -  47

 انون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة.مع عدم تمتع األنشطة خارج ل

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

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

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

 ، عن التنفٌذة ، 13716برلم  21191111

 إلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة.مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون ا

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

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

 -سٌوه  -الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول ، بجهة : عٌن الشفا 



 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

 شركة  ،  على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها   Nehaia For Resorts Touristنهاٌة للمنتجعات السٌاحٌة   -  48

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها 13716برلم  21191111،لٌدت فى  1111110111

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

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

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

 تحمٌك

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

 -سٌوه  -الشفا 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Groove Machinesجروف للماكٌنات  -  49

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الماكٌنات و االالت.

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن غرض الشركة هو 13749برلم  21191118،لٌدت فى  1111110111

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الماكٌنات و االالت.

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

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

 تحمٌك

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

 مدٌنة برج العرب -واحة سٌلٌكون  1الثانى مبنى رلم 

 - 21934الجدٌدة , 

 لالستثمار والتطوٌر العمارى   شركة  ،  غرض الشركة هوالفجر  -  51

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

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

 .2118 



 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

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

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

 ، عن غرض الشركة هو 13762برلم  21191119،لٌدت فى  511111.000

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

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

 .2118 

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

 -تجارى  8وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها ، بجهة : لطعة 

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده 

 الفجر لالستثمار والتطوٌر العمارى   شركة  ،  أو التً لد تعاونها على تحمٌك -  51

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

 ، عن أو التً لد تعاونها على تحمٌك 13762برلم  21191119،لٌدت فى  5111110111

م المانون . ، بجهة : لطعة غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكا

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -تجارى  8

 أمٌن عرفات للمماوالت   شركة  ،  غرض الشركة هو: -  52

 جمٌع اعمال المماوالت العامة و البنٌة التحتٌة

 رصف الطرق و اعمال المسح و الحفر

 شرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطةوذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وب

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 ، عن غرض الشركة هو: 13769برلم  21191119،لٌدت فى  511110111ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 جمٌع اعمال المماوالت العامة و البنٌة التحتٌة

 رصف الطرق و اعمال المسح و الحفر

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

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 باب -كامب شٌزار  -الدور الثانى علوى  -ش بورسعٌد  118ألحكام المانون . ، بجهة : 



 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

 -شرلى 

 دمحم ناجح حامد دمحم عبدربه وشرٌكه   شركة  ،  غرض الشركة  -  53

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

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

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

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

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

 ، عن غرض الشركة  13777برلم  21191111،لٌدت فى  11111110111تربٌة   ،رأس مالها   

 زراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فًاستصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واست

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

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

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

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

 -كوم حماده  -تربٌة ، بجهة : لرٌة الحدٌن 

دمحم ناجح حامد دمحم عبدربه وشرٌكه   شركة  ،  جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو  -  54

 إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.

 الامة وتشغٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتغلٌف الحاصالت الزراعٌة.

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

 تجمٌدها.

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

عن جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج  ، 13777برلم  21191111،لٌدت فى  11111110111،رأس مالها   

 السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.

 الامة وتشغٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتغلٌف الحاصالت الزراعٌة.

 ة والمواد الغذائٌة وتبرٌدها أوالامة وتشغٌل الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌ

 تجمٌدها.

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

 -كوم حماده  -بجهة : لرٌة الحدٌن 

 المصرٌة الٌونانٌة للتصدٌر واالستثمار   شركة  ،  غرض الشركةهو -  55

 صدٌر الخضار والفاكهة والمنتجات الغذائٌة والخضار والفاكهة والمنتجات الصناعٌة فٌما هو مسموح به لانونا.ت

 االستثمار العمارى والمماوالت العامة.



 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

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

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

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

برلم  21191111،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها      351. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 ، عن غرض الشركةهو 13783

 خضار والفاكهة والمنتجات الغذائٌة والخضار والفاكهة والمنتجات الصناعٌة فٌما هو مسموح به لانونا.تصدٌر ال

 االستثمار العمارى والمماوالت العامة.

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

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

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

 -العامرٌه  -ش جٌالتى عزة  22، بجهة : الزراعٌٌن ن  351. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

56  - Pure & Premium Products Of Egypt   شركة  ،  غرض الشركة هو 

 إدارة المشروعات وعموم التصدٌر.

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

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

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

 تحمٌك

،  13859برلم  21191122،لٌدت فى  2511110111غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج   ،رأس مالها   

 عن غرض الشركة هو

 إدارة المشروعات وعموم التصدٌر.

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

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

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

 تحمٌك

 -محرم بن  -شارع البلٌنٌا  21فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج ، بجهة : عمار رلم غرضها 

57  - Pure & Premium Products Of Egypt    شركة  ،  فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس

ن فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، ، ع 13859برلم  21191122،لٌدت فى  2511110111مالها   

 -محرم بن  -شارع البلٌنٌا  21بجهة : عمار رلم 

 بولى مر النتاج اللدائن   شركة  ،  غرض الشركة هو: -  58

 جمٌع المنتجاتالامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع خامات وروالت البالستٌن )االسترتش( والبولى اٌثٌلٌن والبولى بروبٌلٌن و 



 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

 البالستٌكٌة.

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتشكٌل وتعبئة جمٌع انواع اللدائن من مطاط وخالفه.

 الامة وتشغٌل مصنع العداد النماذج والموالب لالالت والمنتجات وتصنٌعها والتروٌج لها.

 ف انشطتها واعادة الهٌكلة الفنٌة واالدارٌةاعمال ادارة التنفٌذ للمشروعات الصناعٌة ومشروعات الخدمات والمرافك على اختال

 للمصانع.

، عن غرض الشركة  13715برلم  21191111،لٌدت فى  2111110111الامة وتشغٌل مصنع النتاج المعدات   ،رأس مالها   

 هو:

 ٌع المنتجاتالامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع خامات وروالت البالستٌن )االسترتش( والبولى اٌثٌلٌن والبولى بروبٌلٌن و جم

 البالستٌكٌة.

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتشكٌل وتعبئة جمٌع انواع اللدائن من مطاط وخالفه.

 الامة وتشغٌل مصنع العداد النماذج والموالب لالالت والمنتجات وتصنٌعها والتروٌج لها.

 انشطتها واعادة الهٌكلة الفنٌة واالدارٌة اعمال ادارة التنفٌذ للمشروعات الصناعٌة ومشروعات الخدمات والمرافك على اختالف

 للمصانع.

 -المنتزه  -سٌدى بشر  -شارع ولٌد صالح الدٌن  59الامة وتشغٌل مصنع النتاج المعدات ، بجهة : 

 بولى مر النتاج اللدائن   شركة  ،  لممارسة هذه األنشطة -  59

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 لممارسة هذه األنشطة، عن  13715برلم  21191111،لٌدت فى  2111110111ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 -المنتزه  -سٌدى بشر  -شارع ولٌد صالح الدٌن  59ألحكام المانون . ، بجهة : 

 بولى مر النتاج اللدائن   شركة  ،  وخطوط االنتاج. -  61

 اعداد الدراسات االلتصادٌة والهندسٌة والتكنولوجٌة للمشروعات الخاصة بالتنمٌة الصناعٌة المتكاملة للمناطك الصناعٌة او

 استكمال التنمٌة او تسوٌك او ادارة المناطك الصناعٌة.

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

 التٌن اواى.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 ، عن وخطوط االنتاج. 13715برلم  21191111،لٌدت فى  2111110111إلتزام الشركة   ،رأس مالها   

 اعداد الدراسات االلتصادٌة والهندسٌة والتكنولوجٌة للمشروعات الخاصة بالتنمٌة الصناعٌة المتكاملة للمناطك الصناعٌة او

 كمال التنمٌة او تسوٌك او ادارة المناطك الصناعٌة.است

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

 التٌن اواى.

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

 -المنتزه  -سٌدى بشر  -شارع ولٌد صالح الدٌن  59إلتزام الشركة ، بجهة : 

 72بولى مر النتاج اللدائن   شركة  ،  بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم  -  61

 التنفٌذة ،والئحته  2117لسنة 

 مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة.

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

 ت.النشاط الخارج عن تلن المجاال

وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة   ،رأس مالها   

، عن بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون  13715برلم  21191111،لٌدت فى  2111110111

 التنفٌذة ،والئحته  2117لسنة  72اإلستثمار رلم 

 مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة.

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

 ت.النشاط الخارج عن تلن المجاال

شارع ولٌد  59وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة ، بجهة : 

 -المنتزه  -سٌدى بشر  -صالح الدٌن 

 ام اند ام للتورٌدات العمومٌة والتوكٌالت التجارٌة   شركة  ،  الالزمة لممارسة هذه األنشطة . -  62

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

 تحمٌك

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

 ، عن الالزمة لممارسة هذه األنشطة . 13718برلم  21191111،لٌدت فى  5111110111

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

 تحمٌك

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

 -سٌدى جابر  -عبده 

 ام اند ام للتورٌدات العمومٌة والتوكٌالت التجارٌة   شركة  ،  غرض الشركة هو -  63



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 التورٌدات العمومٌة.

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

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

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

 م الموانٌن المنظمة لهذا الغرضمن الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكا

 5111110111وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص   ،رأس مالها   

 ، عن غرض الشركة هو 13718برلم  21191111،لٌدت فى 

 التورٌدات العمومٌة.

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

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

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

 ٌن المنظمة لهذا الغرضمن الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموان

سٌدى جابر  -وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص ، بجهة : ش كفر عبده 

- 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Seif elden Adnan elshazly  Seif Vetسٌف الدٌن عدنان الشاذلى )سٌف فٌت(  -  64

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس 1982لسنه  121و التصدٌر. تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  عموم االستٌراد

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

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض .

 االدوٌة البٌطرٌة و تصنٌعها لدى الغٌر و بٌع و تداول اللمحات. تجارة و توزٌع

وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة   ،رأس مالها   

 ، عن غرض الشركة هو 13756برلم  21191118،لٌدت فى  1111110111

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس 1982لسنه  121صدٌر. تلتزم الشركه باحكام المانون رلم عموم االستٌراد و الت

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

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض .

 ٌة البٌطرٌة و تصنٌعها لدى الغٌر و بٌع و تداول اللمحات.تجارة و توزٌع االدو

 -وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة ، بجهة : دٌروط 

 -المحمودٌه  -بجوار الكبرى الرئٌسً بدٌروط 

 شركة  ،  هذه األنشطة .   Seif elden Adnan elshazly  Seif Vetسٌف الدٌن عدنان الشاذلى )سٌف فٌت(  -  65

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

 تحمٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 ، عن هذه األنشطة . 13756برلم  21191118،لٌدت فى  1111110111

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

 تحمٌك

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

 -المحمودٌه  -بجوار الكبرى الرئٌسً بدٌروط  -دٌروط 

شركة  ،  مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها    Belshifa Techبالشفا للبرمجٌات -  66

 تحمٌك على

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

، عن مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد  13863برلم  21191122،لٌدت فى  1111110111

 تعاونها على تحمٌك

 723غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون ، بجهة : 

 -الرمل  -لوران  - 617طرٌك الحرٌة شمة 

 ٌاسر عمارة لالستثمار العمارى والمماوالت   شركة  ،  غرض الشركة هو: -  67

 االستثمار العمارى .

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

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

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

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

 المماوالت العامة

، عن  13871برلم  21191123،لٌدت فى  511110111تجارة مواد البناء وتجارة السٌارات فٌما عدا التؤجٌر   ،رأس مالها   

 غرض الشركة هو:

 االستثمار العمارى .

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

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

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

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

 المماوالت العامة

 -مدٌنه النوبارٌهالجدٌده  - 1شمة رلم  322تجارة مواد البناء وتجارة السٌارات فٌما عدا التؤجٌر ، بجهة : الحى األول عمارة رلم 

 شركة  ،  التموٌلً  ٌاسر عمارة لالستثمار العمارى والمماوالت  -  68

 التسوٌك والدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة



 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

 فى شان سجل 1982لسنه  121عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 د الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها منالمستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بع

 الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض .

 التورٌدات العمومٌة

برلم  21191123،لٌدت فى  511110111الامة و تشغٌل و ادارة المطاعم و الكافٌترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع   ،رأس مالها   -

 عن التموٌلً ، 13871

 التسوٌك والدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة

 فى شان سجل 1982لسنه  121عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ل على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها منالمستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصو

 الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض .

 التورٌدات العمومٌة

مدٌنه  - 1شمة رلم  322الامة و تشغٌل و ادارة المطاعم و الكافٌترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع ، بجهة : الحى األول عمارة رلم -

 -لجدٌده النوبارٌها

 ٌاسر عمارة لالستثمار العمارى والمماوالت   شركة  ،  المشروبات)عدا الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت -  69

 و التٌن اواى

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

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

، عن المشروبات)عدا الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع  13871برلم  21191123،لٌدت فى  511110111رأس مالها   ألحكام المانون .  ،

 أنواع المؤكوالت

 و التٌن اواى

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

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 -مدٌنه النوبارٌهالجدٌده  - 1شمة رلم  322رة رلم ألحكام المانون . ، بجهة : الحى األول عما

 HIRZAN FOR NATURAL          SKIN AND HAIRهٌرزان لمنتجات العناٌة بالبشرة و الشعر طبٌعٌا          -  71

PRODUCTS   شركة  ،  غرض الشركةهو 



 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

 تحضٌر و انتاج منتجات طبٌعٌة للعناٌة بالبشرة و الشعر.

 زٌع فٌماهو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌةالتجارة العامة والتو

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ 1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  

 تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما

، عن غرض  13721برلم  21191111،لٌدت فى  5111110111باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض .  ،رأس مالها    ال ٌخل

 الشركةهو

 تحضٌر و انتاج منتجات طبٌعٌة للعناٌة بالبشرة و الشعر.

 التجارة العامة والتوزٌع فٌماهو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ 1982لسنه  121نون رلم تلتزم الشركه باحكام الما 

 تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما

 -الرمل  -فلمنج  -دور االول ال -شارع أحمد باشا ترن  11ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض . ، بجهة : 

 مدرٌد للخدمات التعلٌمٌة   شركة  ،  غرض الشركة هو -  71

 انشاء او اداره او تشغٌل المدارس

 انشاء الجامعات

 انشاء او اداره او تشغٌل مدارس ومعاهد التعلٌم الفنى

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن غرض الشركة هو 13763برلم  21191119،لٌدت فى  511110111

 انشاء او اداره او تشغٌل المدارس

 انشاء الجامعات

 انشاء او اداره او تشغٌل مدارس ومعاهد التعلٌم الفنى

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

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

 تحمٌك

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

 مرسى -الدور الرابع -برج االسكندرٌة -شارع االسكندرٌة 

 -مطروح 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Triple - S - Engineeringترٌبل إس الهندسٌة  -  72



 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

 متعلمة والمرتبطة باالستثمار العماري وبمشروعات البناء واإلسكان الفاخر والعادي والسٌاحً والتنمٌةالمٌام بجمٌع األعمال ال• 

 العمرانٌة ولتحمٌك هذا الغرض للشركة المٌام بما ٌلى :

 ء ..شراء االراضى أو المشاركة علٌها وتمسٌمها ومدها بالمرافك بغرض إلامة المنشآت علٌها على اختالف أنواعها بغرض البنا

 أو البٌع أو التؤجٌر أو اإلدارة أو التسوٌك أو التسوٌك للغٌر .

 المٌام بجمٌع أنواع المماوالت المتكاملة والتصمٌمات. ..

 ، عن غرض الشركة هو 13912برلم  21191128،لٌدت فى  5111110111بناء العمارات والمجمعات السكنٌة   ،رأس مالها   

 ة والمرتبطة باالستثمار العماري وبمشروعات البناء واإلسكان الفاخر والعادي والسٌاحً والتنمٌةالمٌام بجمٌع األعمال المتعلم• 

 العمرانٌة ولتحمٌك هذا الغرض للشركة المٌام بما ٌلى :

 شراء االراضى أو المشاركة علٌها وتمسٌمها ومدها بالمرافك بغرض إلامة المنشآت علٌها على اختالف أنواعها بغرض البناء ..

 أو البٌع أو التؤجٌر أو اإلدارة أو التسوٌك أو التسوٌك للغٌر .

 المٌام بجمٌع أنواع المماوالت المتكاملة والتصمٌمات. ..

 المندرة -بناء العمارات والمجمعات السكنٌة ، بجهة : برج العسال ش البستان متفرع من طرٌك الجٌش 

 -المنتزه  -بحرى 

شركة  ،  واإلدارٌة بمختلف مستوٌاتها وتملٌكها أو تؤجٌرها وإدارتها من    Triple - S - Engineeringترٌبل إس الهندسٌة  -  73

 إسكان التصادي أو متوسط أو ..

 فاخر أو تجارى أو أدارى والمستشفٌات والمبانً الترفٌهٌة والرٌاضٌة واألسواق والجراجات والمدارس والمنشآت التعلٌمٌة

 والخدمٌة والصحٌة

 وإدارة واستغالل المرى السٌاحٌة والمنتجعات والمراكز التجارٌة بكافة أنواعها باإلضافة إلى الخدمات المكملة لها .. إلامة وتشغٌل

 من ترفٌهٌة ورٌاضٌة وخدمٌة وثمافٌة وتجارٌة .

فى  ،لٌدت 5111110111دراسة وتخطٌط وتصمٌم وتنفٌذ المشروعات للشركات العاملة فً كافة المجاالت   ،رأس مالها   

 ، عن واإلدارٌة بمختلف مستوٌاتها وتملٌكها أو تؤجٌرها وإدارتها من إسكان التصادي أو متوسط أو .. 13912برلم  21191128

 فاخر أو تجارى أو أدارى والمستشفٌات والمبانً الترفٌهٌة والرٌاضٌة واألسواق والجراجات والمدارس والمنشآت التعلٌمٌة

 والخدمٌة والصحٌة

 إلامة وتشغٌل وإدارة واستغالل المرى السٌاحٌة والمنتجعات والمراكز التجارٌة بكافة أنواعها باإلضافة إلى الخدمات المكملة لها ..

 من ترفٌهٌة ورٌاضٌة وخدمٌة وثمافٌة وتجارٌة .

ش البستان متفرع من طرٌك  دراسة وتخطٌط وتصمٌم وتنفٌذ المشروعات للشركات العاملة فً كافة المجاالت ، بجهة : برج العسال

 المندرة -الجٌش 

 -المنتزه  -بحرى 

 شركة  ،  وتمدٌم المشورة الفنٌة الالزمة لها ..   Triple - S - Engineeringترٌبل إس الهندسٌة  -  74



 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

 والدراسات المتعلمة ..االستشارات الهندسٌة ) فٌما عدا ما ٌتعلك بؤسواق األوراق المالٌة وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات 

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

 من لانون سوق رأس المال والئحتهالتنفٌذٌة ( . 27األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 المماوالت العامة .• 

برلم  21191128،لٌدت فى  5111110111اآلالت والمعدات ومستلزمات اإلنتاج و األجهزة الطبٌة   ،رأس مالها   تجارة • 

 ، عن وتمدٌم المشورة الفنٌة الالزمة لها .. 13912

 ات المتعلمة ..االستشارات الهندسٌة ) فٌما عدا ما ٌتعلك بؤسواق األوراق المالٌة وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراس

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

 من لانون سوق رأس المال والئحتهالتنفٌذٌة ( . 27األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 المماوالت العامة .• 

 -والمعدات ومستلزمات اإلنتاج و األجهزة الطبٌة ، بجهة : برج العسال ش البستان متفرع من طرٌك الجٌش تجارة اآلالت • 

 المندرة

 -المنتزه  -بحرى 

شركة  ،  غرض الشركة    H2M For Digital Marketing - E.Commerceاتش تو ام للتجارة والتسوٌك االلكترونى  -  75

 هو

 )فٌما عدا انشاء او ادارة الموالع االلكترونٌة(. التجارة والتسوٌك االلكترونى

 التسوٌك فٌما هو مسموح به لانونا .

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن غرض الشركة هو 13819برلم  21191116،لٌدت فى  1111110111

 ٌك االلكترونى )فٌما عدا انشاء او ادارة الموالع االلكترونٌة(.التجارة والتسو

 التسوٌك فٌما هو مسموح به لانونا .

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

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

 تحمٌك

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

 -الرمل  -شرق سموحة  -بطل السالم 

 كته   شركة  ،  غرض الشركة هٌثم دمحم السٌد رجب وشرٌ -  76

 السٌاحة البٌئٌة وذلن بالامة وادارة النزل البٌئٌة وموالع مشاهدة الطٌور والشعاب المرجانٌة وغٌرها من النظم البٌئٌة المتمٌزة.



 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

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

 ، عن غرض الشركة  13827برلم  21191117،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها   

 لشعاب المرجانٌة وغٌرها من النظم البٌئٌة المتمٌزة.السٌاحة البٌئٌة وذلن بالامة وادارة النزل البٌئٌة وموالع مشاهدة الطٌور وا

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

 -المنتزة  -سٌدى بشر  -الدور االول  4شارع دمحم بشٌر من بن الولٌد  مكتب رلم  25بجهة : 

 دمحم محمود للتورٌدات و المماوالت العامة   شركة  ،  غرض الشركة هو -  77

 التورٌدات العمومٌة

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس 1982لسنه  121توكٌالت التجارٌة : تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخلالشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخ

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض .

 المماوالت العامة

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

 ، عن غرض الشركة هو 13721برلم  21191111،لٌدت فى  1111110111وٌجوز للشركة أن   ،رأس مالها   

 التورٌدات العمومٌة

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس 1982لسنه  121توكٌالت التجارٌة : تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 زمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخلالشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الال

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض .

 المماوالت العامة

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

 كوم -صالح الدٌن تماطع شارع التحرٌر شارع الناصر  2وٌجوز للشركة أن ، بجهة : 

 -حماده 

دمحم محمود للتورٌدات و المماوالت العامة   شركة  ،  تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال  -  78

 شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

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

، عن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال  13721برلم  21191111،لٌدت فى  1111110111

 شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

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

 كوم -شارع الناصر صالح الدٌن تماطع شارع التحرٌر 

 -حماده 

 المصر الدمشمً   شركة  ،  غرض الشركة هو -  79



 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

 نواع المشروبات)عدا الكحولٌة( وجمٌع أنواع المؤكوالتالامة و تشغٌل و ادارة المطاعم و الكافٌترٌات الثابتة لتجهٌز وتمدٌم جمٌع أ

 و التٌن اواى.

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن غرض الشركة هو 13731برلم  21191112،لٌدت فى  151110111

 الامة و تشغٌل و ادارة المطاعم و الكافٌترٌات الثابتة لتجهٌز وتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة( وجمٌع أنواع المؤكوالت

 و التٌن اواى.

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

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

 تحمٌك

 77غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 -بدالكرٌم الخطابى شارع لٌس متماطع مع ع

 -باب شرلى  -االبراهٌمٌة 

 دمحم فاضلى دمحم ماضى وشرٌكه   شركة  ،  غرض الشركة  -  81

 % سنوٌا بالمجان 11الامة وتشغٌل مركز طبى متخصص فى عالج األمراض الجلدٌة وأمراض السمنة والنحافة بشرط أن تمدم 

 جٌة او التشخٌصٌه لهامن الحاالت التً ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة أو العال

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

 ، عن غرض الشركة  13765برلم  21191119،لٌدت فى  3111110111مالها   

 % سنوٌا بالمجان 11وأمراض السمنة والنحافة بشرط أن تمدم الامة وتشغٌل مركز طبى متخصص فى عالج األمراض الجلدٌة 

 من الحاالت التً ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة أو العالجٌة او التشخٌصٌه لها

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

 -سٌدى جابر  -الدور األول علوى -كتور عمانوٌل مٌدان فٌ 37: 

 منر فارما   شركة  ،  غرض الشركة هو -  81

 تصنٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمستحضرات الدوائٌة الطبٌة ومستلزماتها الكٌماوٌة واالعشاب الطبٌة واالغذٌة الخاصة

 ات الطبٌة والجراحٌة وادوات التعمٌم لدى الغٌر.ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الغذائٌة والمطهرات والمستلزم

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

لتً لد   ،رأس مالها   وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو ا

 ، عن غرض الشركة هو 13888برلم  21191127،لٌدت فى  111110111

 تصنٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمستحضرات الدوائٌة الطبٌة ومستلزماتها الكٌماوٌة واالعشاب الطبٌة واالغذٌة الخاصة



 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

 بٌة والجراحٌة وادوات التعمٌم لدى الغٌر.ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الغذائٌة والمطهرات والمستلزمات الط

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

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

 -الدخٌله  -ٌوسف لبلى امام شاطىء الهانوفٌل 

 منر فارما   شركة  ،  تعاونها على تحمٌك -  82

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

 ، عن تعاونها على تحمٌك 13888 برلم 21191127،لٌدت فى  111110111

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

 -الدخٌله  -ٌوسف لبلى امام شاطىء الهانوفٌل 

 محمود حسٌن عبدالوهاب وشرٌكٌه   شركة  ،  غرض الشركة  -  83

 ة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة ) عبوات بالستٌكٌة وبرامٌل من البالستٌن بانواعها واكٌاس و شنط منالام

 البالستٌن و برانٌن ومستلزمات رى بالتنمٌط وخراطٌم(.

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وخلط وتعبئة االسمدة والمبٌدات.

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الخشبٌه وبالتات خشبٌه و االثاث الخشبى.

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

  ، عن غرض الشركة 13897برلم  21191127،لٌدت فى  31111110111،رأس مالها   

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة ) عبوات بالستٌكٌة وبرامٌل من البالستٌن بانواعها واكٌاس و شنط من

 البالستٌن و برانٌن ومستلزمات رى بالتنمٌط وخراطٌم(.

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وخلط وتعبئة االسمدة والمبٌدات.

 شبٌه وبالتات خشبٌه و االثاث الخشبى.الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الخ

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

 -لنطرون وادى ا -أ( المرحلة الثانٌة المنطمة الصناعٌة  96بجهة : المركز الرئٌسً للشركة ومولع ممارسة النشاط : لطعة ) 

84  - ElShrouk Star Medical   شركة  ،   غرض الشركة هو 

 تجارة وتوزٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمالت الغذائٌة ومستحضرات التجمٌل واالعشاب الطبٌة وألبان االطفال-1

 والمستلزمات الطبٌة وتصنٌع كل ما سبك لدى الغٌر.

 رٌة.االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجا-2

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

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

 ، عن غرض الشركة هو 13923برلم  21191129،لٌدت فى  11111110111من الجهات   ،رأس مالها   

 تجارة وتوزٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمالت الغذائٌة ومستحضرات التجمٌل واالعشاب الطبٌة وألبان االطفال-1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والمستلزمات الطبٌة وتصنٌع كل ما سبك لدى الغٌر.

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة.-2

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

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

 -كوم حماده  -ة من الجهات ، بجهة : متفرع من شارع الثور

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Triple -Aتربل اٌه لإلنشاء والتعمٌر  -  85

 المماوالت العامة

 االستثمار والتطوٌر العمارى .

 التورٌدات العمومٌة

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن غرض الشركة هو 13824برلم  21191116،لٌدت فى  111111.111

 المماوالت العامة

 االستثمار والتطوٌر العمارى .

 التورٌدات العمومٌة

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

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

 تحمٌك

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

 ناصٌة مٌدان دمحم نجٌب-لد بن الولٌد مالن لإلإة خا

 -المنتزه  -سٌدى بشر -الدور األول -وشارع على باشا ابراهٌم 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Vortex For Roboticsفورتكس للروبوتات  -  86

 ة زٌادة رأس المال واالستحواذتمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسب

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 دات و االجهزهاٌجار المع

 صٌانة و اصالح المعدات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن غرض  13848برلم  21191121،لٌدت فى  4111110111تصمٌم و إعداد البرامج الخاصة باالنسان اآللً   ،رأس مالها   

 الشركة هو

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

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 جهزهاٌجار المعدات و اال

 صٌانة و اصالح المعدات

 -باب شرلى  -االبراهٌمٌة  -ش رمضان ٌوسف 9تصمٌم و إعداد البرامج الخاصة باالنسان اآللً ، بجهة : 

 شركة  ،  )الروبوتات(   Vortex For Roboticsفورتكس للروبوتات  -  87

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن )الروبوتات( 13848برلم  21191121،لٌدت فى  4111110111

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

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

 تحمٌك

ش 9غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون ، بجهة : 

 -باب شرلى  -االبراهٌمٌة  -رمضان ٌوسف 

 وشرٌكه   شركة  ،  غرض الشركة احمد دمحم عبد العظٌم الدٌب  -  88

 الامة وتشغٌل مخبز النتاج الحلوٌات والمخبوزات.

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

 ، عن غرض الشركة  13755برلم  21191118،لٌدت فى  6111110111،رأس مالها   

 الامة وتشغٌل مخبز النتاج الحلوٌات والمخبوزات.

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

 -المنتزه  -شارع العٌسوى بجوار شركة الكهرباء  47بجهة : 

 فٌروز النوبارٌه لالستثمار العمارى   شركة  ،  غرض الشركة هو -  89

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

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

 .2118 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

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

 ، عن غرض الشركة هو 13758برلم  21191119،لٌدت فى  1111110111

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

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

 .2118 

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

ابنى بٌتن  - 7وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها ، بجهة : م 

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -ج 

 اونها على تحمٌكفٌروز النوبارٌه لالستثمار العمارى   شركة  ،  أو التً لد تع -  91

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

 ، عن أو التً لد تعاونها على تحمٌك 13758برلم  21191119،لٌدت فى  1111110111

 7تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : م غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن 

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -ابنى بٌتن ج  -

 طٌبة النوبارٌة لالستٌراد والتصدٌر والمماوالت العمومٌة   شركة  ،  غرض الشركة هو -  91

 االستٌراد و التصدٌر

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 المنظمة لهذا الغرض .

 المماوالت العامة

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

، عن غرض  13759برلم  21191119،لٌدت فى  1111110111وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من   ،رأس مالها   

 الشركة هو

 االستٌراد و التصدٌر

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1982 لسنه 121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 المنظمة لهذا الغرض .

 المماوالت العامة

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

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -شارع احمد عرابى  599وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من ، بجهة : مكتب 



 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

والت العمومٌة   شركة  ،  الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة طٌبة النوبارٌة لالستٌراد والتصدٌر والمما -  92

 بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

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

، عن الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو  13759برلم  21191119،لٌدت فى  1111110111

 التً لد تعاونها على تحمٌك

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

 -ٌنه النوبارٌه الجدٌده مد -شارع احمد عرابى  599مكتب 

 االفضل للطالة الشمسٌة   شركة  ،  غرض الشركة هو -  93

 تورٌد و تركٌب انظمة الطالة المتجددة

 عموم التصدٌر

 عموم التورٌدات و المماوالت العمومٌة

 حة. وٌشترط فًاستصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصل

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

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

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

 ، عن غرض الشركة هو 13787برلم  21191113،لٌدت فى  5111110111،رأس مالها   تورٌد   

 تورٌد و تركٌب انظمة الطالة المتجددة

 عموم التصدٌر

 عموم التورٌدات و المماوالت العمومٌة

 ٌشترط فًاستصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. و

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

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

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

 مدٌنه النوبارٌه -الحى االول  - 12شمة رلم  - 2: عمار رلم تورٌد ، بجهة 

 -الجدٌده 

 االفضل للطالة الشمسٌة   شركة  ،  و تركٌب انظمة الري الحدٌثة و حفر االبار -  94

، عن و تركٌب  13787برلم  21191113،لٌدت فى  5111110111الامة وتشغٌل مصنع لتشكٌل وتشغٌل المعادن  ،رأس مالها   

 مة الري الحدٌثة و حفر االبارانظ

 مدٌنه النوبارٌه -الحى االول  - 12شمة رلم  - 2الامة وتشغٌل مصنع لتشكٌل وتشغٌل المعادن ، بجهة : عمار رلم 

 -الجدٌده 



 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

 مالتى للخدمات الطبٌة   شركة  ،  غرض الشركة هو -  95

 ادارة و تشغٌل المستشفٌات و المراكز الطبٌة

 عموم التورٌدات الالزمة للمستشفٌات

 تصنٌع االدوٌة و المستلزمات الطبٌة و المطهرات لدى الغٌر

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن غرض الشركة هو 13776برلم  21191111،لٌدت فى  2511110111

 تشغٌل المستشفٌات و المراكز الطبٌة ادارة و

 عموم التورٌدات الالزمة للمستشفٌات

 تصنٌع االدوٌة و المستلزمات الطبٌة و المطهرات لدى الغٌر

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

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

 تحمٌك

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

 -باب شرلى  -كامب شٌزار  -صمر 

جمال عبد الفتاح احمد حجازى وشركاه   شركة  ،   الامة وتشغٌل مصنع لتجمٌع وتصنٌع جمٌع االجهزة المنزلٌة الكهربائٌة  -  96

شاشات -المكنسة الكهربائٌة  -المكواه  -االفران الكهربائٌة  -موالد البوتاجاز -التلٌفزٌونات -الكشافات -بجمٌع انواعها مثل )المراوح

LEP--  غالٌه  -سخان -خالط كهربائى -مراوح صندولٌة  -غساالت كهربائٌة  -مٌكروٌف -شواٌات  -اجهزة التكٌف -ثالجات

دفاٌات وعلً  -مبالد مٌاة  -لالٌات  -شفاطات  -مردات هوائٌة  -ماكٌنة غزل البنات  -ماكٌنه فشار  -كهربائٌه ماكٌنة اٌس كرٌم 

 ره نشاطها  .الشركه الحصول علً كافه التراخٌص الالزمه لمباش

، عن الامة وتشغٌل مصنع لتجمٌع وتصنٌع جمٌع االجهزة  13791برلم  21191114،لٌدت فى  75111110111،رأس مالها     

المكنسة  -المكواه  -االفران الكهربائٌة  -موالد البوتاجاز -التلٌفزٌونات -الكشافات -المنزلٌة الكهربائٌة بجمٌع انواعها مثل )المراوح

 -خالط كهربائى -مراوح صندولٌة  -غساالت كهربائٌة  -مٌكروٌف -شواٌات  -اجهزة التكٌف -ثالجات  --LEPشاشات -ة الكهربائٌ

 -مبالد مٌاة  -لالٌات  -شفاطات  -مردات هوائٌة  -ماكٌنة غزل البنات  -ماكٌنه فشار  -غالٌه كهربائٌه ماكٌنة اٌس كرٌم  -سخان

 -المنشٌة -ش محمود فهمى النمراشى  66ه التراخٌص الالزمه لمباشره نشاطها  . ، بجهة : دفاٌات وعلً الشركه الحصول علً كاف

جمال عبد الفتاح احمد حجازى وشركاه   شركة  ،   الامة وتشغٌل مصنع لتجمٌع وتصنٌع جمٌع االجهزة المنزلٌة الكهربائٌة  -  97

شاشات -المكنسة الكهربائٌة  -المكواه  -االفران الكهربائٌة  -البوتاجاز موالد -التلٌفزٌونات -الكشافات -بجمٌع انواعها مثل )المراوح

LEP--  غالٌه  -سخان -خالط كهربائى -مراوح صندولٌة  -غساالت كهربائٌة  -مٌكروٌف -شواٌات  -اجهزة التكٌف -ثالجات

دفاٌات وعلً  -مبالد مٌاة  -لالٌات  -ات شفاط -مردات هوائٌة  -ماكٌنة غزل البنات  -ماكٌنه فشار  -كهربائٌه ماكٌنة اٌس كرٌم 

 الشركه الحصول علً كافه التراخٌص الالزمه لمباشره نشاطها  .

، عن الامة وتشغٌل مصنع لتجمٌع وتصنٌع جمٌع االجهزة  13791برلم  21191114،لٌدت فى  75111110111،رأس مالها     

المكنسة  -المكواه  -االفران الكهربائٌة  -موالد البوتاجاز -التلٌفزٌونات -فاتالكشا -المنزلٌة الكهربائٌة بجمٌع انواعها مثل )المراوح

 -خالط كهربائى -مراوح صندولٌة  -غساالت كهربائٌة  -مٌكروٌف -شواٌات  -اجهزة التكٌف -ثالجات  --LEPشاشات -الكهربائٌة 

 -مبالد مٌاة  -لالٌات  -شفاطات  -مردات هوائٌة  -ات ماكٌنة غزل البن -ماكٌنه فشار  -غالٌه كهربائٌه ماكٌنة اٌس كرٌم  -سخان



 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

دفاٌات وعلً الشركه الحصول علً كافه التراخٌص الالزمه لمباشره نشاطها  . ، بجهة : اضافه فرع للشركة فى : اول طرٌك 

 طلخا الدلهلٌة -نبروه من السرٌع زمام جوجر 

الح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة سامر احمد ابراهٌم صبحى وشرٌكتة   شركة  ،   استص -  98

 لالستزراع . 

 استزراع األراضً المستصلحة.  - 

وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة  

 ولٌس الري بطرٌك الغمر) فى حدود الف فدان ( .  .

 356و مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم  2117لسنة  351ا عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء  رلم فٌم 

 2118لسنه 

،لٌدت فى  21111110111أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات   ،رأس مالها    - 

 الح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع . ، عن استص 13885برلم  21191127

 استزراع األراضً المستصلحة.  - 

وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة  

 ولٌس الري بطرٌك الغمر) فى حدود الف فدان ( .  .

 356و مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم  2117لسنة  351ا عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء  رلم فٌم 

 2118لسنه 

عماره الند مارن  -أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات ، بجهة : شمة بالدور الخامس  - 

 -سٌدى جابر  -موحه س -ماٌو  14)ب( شارع 

 سامر احمد ابراهٌم صبحى وشرٌكتة   شركة  ،  بمختلف أنواعها . -  99

 أعمال إنتاج وتطوٌر البرامج وا لتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  - 

 ة وبٌانات . إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصور - 

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  - 

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - 

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  - 

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  - 

 ، عن بمختلف أنواعها . 13885برلم  21191127،لٌدت فى  21111110111ٌانة   ،رأس مالها   إلامة وتشغٌل وص - 

 أعمال إنتاج وتطوٌر البرامج وا لتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  - 

 وبٌانات .  إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة - 

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  - 

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - 

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  - 

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  - 

 -سٌدى جابر  -سموحه  -ماٌو  14عماره الند مارن )ب( شارع  -انة ، بجهة : شمة بالدور الخامس إلامة وتشغٌل وصٌ - 

سامر احمد ابراهٌم صبحى وشرٌكتة   شركة  ،  شبكات نمل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتمدٌم خدمات المٌمة  -  111

 المعنٌة وفما للموانٌن المعمول بها .  المضافة وخدمات االنترنت بعد الحصول ع لً ترخٌص من الجهات

 إنشاء وإدارة المناطك التكنولوجٌة والحضانات العلمٌة  - 

 انشاء وإدارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  - 

 طوٌرها .انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وت - 

 أعمال التصمٌمات الهندسٌة للمعدات و خطوط اإلنتاج و المصانع. - 

، عن شبكات نمل الصوت والصورة  13885برلم  21191127،لٌدت فى  21111110111التورٌدات   ،رأس مالها   - 

الجهات المعنٌة وفما للموانٌن  والمعلومات المكتوبة وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة وخدمات االنترنت بعد الحصول ع لً ترخٌص من

 المعمول بها . 

 إنشاء وإدارة المناطك التكنولوجٌة والحضانات العلمٌة  - 

 انشاء وإدارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  - 

 االت وتطوٌرها .انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتص - 



 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

 أعمال التصمٌمات الهندسٌة للمعدات و خطوط اإلنتاج و المصانع. - 

 -سٌدى جابر  -سموحه  -ماٌو  14عماره الند مارن )ب( شارع  -التورٌدات ، بجهة : شمة بالدور الخامس - 

 سامر احمد ابراهٌم صبحى وشرٌكتة   شركة  ،  العمومٌة  -  111

 التوكٌالت التجارٌة  االستٌراد و التصدٌر و- 

 مع االلتزام بافراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل لكل نشاط على حدة 

 مع مراعاة احكام المو انٌن واللوائح والمرارت السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . 

 ، عن العمومٌة  13885برلم  21191127،لٌدت فى  21111110111التصنٌع لدى الغٌر  ،رأس مالها    -اضافة نشاط  

 االستٌراد و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة - 

 مع االلتزام بافراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل لكل نشاط على حدة 

 زمة لمباشرة نشاطها .مع مراعاة احكام المو انٌن واللوائح والمرارت السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الال 

 -سٌدى جابر  -سموحه  -ماٌو  14عماره الند مارن )ب( شارع  -التصنٌع لدى الغٌر ، بجهة : شمة بالدور الخامس  -اضافة نشاط  

 المصرٌة الوطنٌة للشحن والتفرٌغ   شركة  ،  غرض الشركة هو -  112

 الشحن والتفرٌغ.

 التوكٌالت المالحٌة

 تٌةتمدٌم الخدمات اللوجٌس

 إدارة و تشغٌل السفن و أعمال الصٌانة المتنملة للسفن .

 التخلٌص الجمركً

 تموٌن السفن

 التورٌدات العمومٌة

 إلامة وتشغٌل مخازن البضائع )عدا مخازن الكٌماوٌات والمواد الخطرة(

 بٌع و شراء السفن و استئجار و تاجٌر السفن

 عد وحصر البضائع وتداول الحاوٌات.

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

 ، عن غرض الشركة هو 13926برلم  21191131،لٌدت فى  11111110111وٌجوز للشركة   ،رأس مالها   

 الشحن والتفرٌغ.

 التوكٌالت المالحٌة

 ٌستٌةتمدٌم الخدمات اللوج

 إدارة و تشغٌل السفن و أعمال الصٌانة المتنملة للسفن .

 التخلٌص الجمركً

 تموٌن السفن

 التورٌدات العمومٌة

 إلامة وتشغٌل مخازن البضائع )عدا مخازن الكٌماوٌات والمواد الخطرة(



 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

 بٌع و شراء السفن و استئجار و تاجٌر السفن

 عد وحصر البضائع وتداول الحاوٌات.

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

 بجوار مخزن شركة الصفا 3وٌجوز للشركة ، بجهة : ش المٌنا لرٌة الهاوٌس فنجرى 

 -العامرٌة أول -

جه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال المصرٌة الوطنٌة للشحن والتفرٌغ   شركة  ،  أن تشترن بؤي و -  113

 شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

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

عن أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول ،  13926برلم  21191131،لٌدت فى  11111110111

 أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

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

 جوار مخزن شركة الصفاب 3المٌنا لرٌة الهاوٌس فنجرى 

 -العامرٌة أول -

 نماء لالستثمار الصناعى   شركة  ،  غرض الشركة هو -  114

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع السلون المعدنبة بكافة انواعها.

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن غرض الشركة هو 13849برلم  21191121،لٌدت فى  511110111

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع السلون المعدنبة بكافة انواعها.

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

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

 تحمٌك

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

 -ابو حمص  -الدراوٌة 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Growth Investmentجروث انفستمنت -  115

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

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات



 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

 اعداد وتنظٌم المإتمرات والندوات .

،لٌدت  511110111وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص   ،رأس مالها   

 ، عن غرض الشركة هو 13862برلم  21191122فى 

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

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات

 اعداد وتنظٌم المإتمرات والندوات .

ال شارع جم 336وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص ، بجهة : 

 21شمة  -الدور الرابع -عبدالناصر 

 -المنتزه  -مٌامً 

 شركة  ،  الالزمة لممارسة هذه األنشطة .   Growth Investmentجروث انفستمنت -  116

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

 تحمٌك

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

 ، عن الالزمة لممارسة هذه األنشطة . 13862برلم  21191122،لٌدت فى  511110111

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

 تحمٌك

 336غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 21شمة  -الدور الرابع -شارع جمال عبدالناصر 

 -المنتزه  -مٌامً 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Egypt Cool Marine Servicesل مارٌن سٌرفٌس إٌجٌبت كوو -  117

 تؤجٌر المولدات الكهربائٌة فٌما عدا التؤجٌر التموٌلً -

 فحص وصٌانة واصالح الحاوٌات. -

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا و التورٌدات العمومٌة

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

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

 تحمٌك

، عن  13866برلم  21191123،لٌدت فى  1111110111  غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن   ،رأس مالها 

 غرض الشركة هو

 تؤجٌر المولدات الكهربائٌة فٌما عدا التؤجٌر التموٌلً -



 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

 فحص وصٌانة واصالح الحاوٌات. -

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا و التورٌدات العمومٌة

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

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

 تحمٌك

 -العامرٌه  -طرٌك االسكندرٌة الصحراوى  27خارج ، كما ٌجوز لها أن ، بجهة : ن غرضها فً مصر أو فً ال

شركة  ،  تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن    Egypt Cool Marine Servicesإٌجٌبت كوول مارٌن سٌرفٌس  -  118

، عن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها  13866 برلم 21191123،لٌدت فى  1111110111طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 -العامرٌه  -طرٌك االسكندرٌة الصحراوى  27بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : ن 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Adams Apparelادمز ابارٌل  -  119

 اماتهما.الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة والمنسوجات بمختلف انواعهما وخ

 تجارة وتوزٌع المالبس الجاهزة والمنسوجات وخامتٌهما ومدخالت انتاجهما و مستلزمات تصنٌعهما واكسسواراتهما.

 تصدٌر المالبس الجاهزة والمنسوجات وخاماتهما ومدخالت انتاجهما ومستلزمات تصنٌعهما.

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

برلم  21191118،لٌدت فى  5111110111وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها   ،رأس مالها   

 ، عن غرض الشركة هو 13746

 هما.الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة والمنسوجات بمختلف انواعهما وخامات

 تجارة وتوزٌع المالبس الجاهزة والمنسوجات وخامتٌهما ومدخالت انتاجهما و مستلزمات تصنٌعهما واكسسواراتهما.

 تصدٌر المالبس الجاهزة والمنسوجات وخاماتهما ومدخالت انتاجهما ومستلزمات تصنٌعهما.

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

بزمام شركة مصر للغزل والنسٌج  11/1وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها ، بجهة : المطعه 

 -بمجمع الصناعات النسجٌة. 

 أو التً لد تعاونها على تحمٌك شركة  ،  التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها   Adams Apparelادمز ابارٌل  -  111

غرضها 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 13746برلم  21191118،لٌدت فى  5111110111

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

 -بزمام شركة مصر للغزل والنسٌج بمجمع الصناعات النسجٌة.  11/1

 شركة  ،   غرض الشركة هو   Gulf Valley Agricultural Developmentالوادى الخلٌجى للتنمٌة الزراعٌة  -  111

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

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

 رٌك الغمرولٌس الري بط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة   ،رأس مالها   

 ، عن غرض الشركة هو 13752 برلم 21191118،لٌدت فى  8111110111

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

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

 الغمر ولٌس الري بطرٌك

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

طرٌك  27وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة ، بجهة : الكٌلو 

 اسكندرٌة مطروح امام شركة أنابٌب

 -العامرٌه  -البترول 

 لممارسة هذه األنشطة . شركة  ،    Gulf Valley Agricultural Developmentالوادى الخلٌجى للتنمٌة الزراعٌة  -  112

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

 تحمٌك

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

 ، عن لممارسة هذه األنشطة . 13752برلم  21191118،لٌدت فى  8111110111

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

 تحمٌك

ترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : الكٌلو غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تش

 طرٌك اسكندرٌة مطروح امام شركة أنابٌب 27

 -العامرٌه  -البترول 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Elite For Good And Beverages Companyاٌلٌت لالغذٌة والمشروبات  -  113

 ترٌات الثابتة.الامة و تشغٌل و ادارة المطاعم و الكاف

 حك استغالل العالمات التجارٌة )الفرنشاٌز (.

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن غرض الشركة هو 13772برلم  21191119،لٌدت فى  1111110111

 رٌات الثابتة.الامة و تشغٌل و ادارة المطاعم و الكافت

 حك استغالل العالمات التجارٌة )الفرنشاٌز (.

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 تحمٌك

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

 سٌدى جابر -( عمارات ضباط مصطفى كامل 5رلم ) 

 شركة هوشركة  ،  غرض ال   TradeVest Egyptترٌدفٌست اٌجبت -  114

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة

 تجارة وتوزرٌع األدوٌة

 ادارة الصٌدلٌات

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن غرض الشركة هو 13822برلم  21191116،لٌدت فى  1111110111

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة

 تجارة وتوزرٌع األدوٌة

 ادارة الصٌدلٌات

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

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

 تحمٌك

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

 -غرب النوبارٌة -ٌدة النوبارٌة الجد

 جولدن واى للترجمة والسٌاحة العالجٌة والتسوٌك السٌاحى   شركة  ،  غرض الشركة هو: -  115

 اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة.

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

 السٌاحه العالجٌه للمرضى وذلن بتنظٌم اجراءات الحجز لدى المستشفٌات والمراكز الطبٌه والعالجٌة فى جمٌع التخصصات

 لعالجهم وكل ما سبك ال ٌشمل نشاط الوساطه فى التامٌن.

 المٌام باعمال الترجمة.

 بالخارج. الحاق الطالب المصرٌٌن للدراسة

 ، عن غرض الشركة هو: 13831برلم  21191117،لٌدت فى  1111110111وذلن دون اإلخالل   ،رأس مالها   

 اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة.

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 السٌاحه العالجٌه للمرضى وذلن بتنظٌم اجراءات الحجز لدى المستشفٌات والمراكز الطبٌه والعالجٌة فى جمٌع التخصصات

 لعالجهم وكل ما سبك ال ٌشمل نشاط الوساطه فى التامٌن.

 المٌام باعمال الترجمة.

 ارج.الحاق الطالب المصرٌٌن للدراسة بالخ

 -العصافرة بحرى المنتزه  -عمارة الجحجاز الدور االول ش محمود جمعه  2وذلن دون اإلخالل ، بجهة : 

جولدن واى للترجمة والسٌاحة العالجٌة والتسوٌك السٌاحى   شركة  ،  بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ،  -  116

 األنشطة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

، عن بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات  13831برلم  21191117،لٌدت فى  1111110111انون .  ،رأس مالها   ألحكام الم

 السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 -العصافرة بحرى المنتزه  -عمارة الجحجاز الدور االول ش محمود جمعه  2ألحكام المانون . ، بجهة : 

فً سروه وشرٌكته   شركة  ،  تشغٌل وسائل النمل )البرٌة ( لنمل السائحٌن باستخدام االتوبٌسات نبٌل حمدي مصط -  117

تنظٌم رحالت سٌاحٌة جماعٌة او فردٌة داخل مصر او خارجها وفما  -تشغٌل وسائل النمل البحرٌة لنمل السائحٌن  -والٌموزٌن  

بٌع او صرف تذاكر السفر  -بها من خدمات والٌشمل ذلن النمل الجوى لبرامج معٌنة وتنفٌذ ماٌتصل بها من نمل والامة وماٌلحك 

وتٌسٌر نمل االمتعه وحجز االماكن على وسائل النمل المختلفة وكذلن الوكالة عن شركات الطٌران فى بٌع او صرف تذاكر السفر 

،  13835برلم  21191121فى ،لٌدت  21111110111وشركات المالحة وشركات النمل االخري وفما الحكام   ،رأس مالها   

 -تشغٌل وسائل النمل البحرٌة لنمل السائحٌن  -عن تشغٌل وسائل النمل )البرٌة ( لنمل السائحٌن باستخدام االتوبٌسات والٌموزٌن  

بها  تنظٌم رحالت سٌاحٌة جماعٌة او فردٌة داخل مصر او خارجها وفما لبرامج معٌنة وتنفٌذ ماٌتصل بها من نمل والامة وماٌلحك

بٌع او صرف تذاكر السفر وتٌسٌر نمل االمتعه وحجز االماكن على وسائل النمل المختلفة  -من خدمات والٌشمل ذلن النمل الجوى 

وكذلن الوكالة عن شركات الطٌران فى بٌع او صرف تذاكر السفر وشركات المالحة وشركات النمل االخري وفما الحكام ، بجهة : 

برج شهٌر ـ ش الثورة ـ امام مجلس المدٌنة ـ متفرع من ش الجمهورٌة ـ لسم اٌتاى  4علوى بالعمار رلم  بالدور الثانى 1شمة رلم 

 البارود ـ

لسنة  125و تعدٌالته واخرها المانون رلم  1977لسنة  38نبٌل حمدي مصطفً سروه وشرٌكته   شركة  ،  المانون رلم  -  118

كل ماسبك فٌما عدا النمل الجوي مع افراد  29/3/2119بتارٌخ  219الوزارى رلموالئحته التنفٌذٌة الصادرة بالمرار   2118

حسابات مستملة ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة 

،  13835برلم  21191121،لٌدت فى  21111110111الحصول على كافة التراخٌص الالزمة  لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

والئحته التنفٌذٌة الصادرة بالمرار الوزارى   2118لسنة  125و تعدٌالته واخرها المانون رلم  1977لسنة  38عن المانون رلم 

كل ماسبك فٌما عدا النمل الجوي مع افراد حسابات مستملة ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده  29/3/2119بتارٌخ  219رلم

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

برج شهٌر ـ ش الثورة ـ امام مجلس المدٌنة ـ متفرع من ش الجمهورٌة ـ لسم  4بالدور الثانى علوى بالعمار رلم  1بجهة : شمة رلم 

 اٌتاى البارود ـ



 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

 الٌكس مٌالن لعموم التصدٌر وخدمات الشحن والتفرٌغ   شركة  ،  غرض الشركة هو -  119

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا وخدمات الشحن والتفرٌغ.

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن غرض الشركة هو 13845برلم  21191121دت فى ،لٌ 2111110111

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا وخدمات الشحن والتفرٌغ.

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

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

 تحمٌك

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

 امام -الدور الثانى علوى  2ابراج الثغر عمارة ج مدخل رلم 

 -سٌدى جابر  -مطار النزهة 

 شركة  ،  غرض الشركة هو:   Kinder Gartenكٌندر جارتن  -  121

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

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

لكترونٌات   ،رأس مالها   صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله  من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر اال -

 ، عن غرض الشركة هو: 13869برلم  21191123،لٌدت فى  511110111

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

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

ش دمحم دمحم  9ترونٌات ، بجهة : صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله  من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلك -

 العطارٌن -ادم 

 شركة  ،  و مراكز البٌانات و   Kinder Gartenكٌندر جارتن  -  121

 أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

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

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



 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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 13869برلم  21191123،لٌدت فى  511110111نظم الحاسبات بمختلف أنواعها   ،رأس مالها   أعمال التوصٌف والتصمٌم ل -

 ، عن و مراكز البٌانات و

 أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

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

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 العطارٌن -ش دمحم دمحم ادم  9ٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها ، بجهة : أعمال التوصٌف والتصم -

 شركة  ،  .   Kinder Gartenكٌندر جارتن  -  122

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

 البٌانات تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

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

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

 ، عن . 13869برلم  21191123،لٌدت فى  511110111) التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر   ،رأس مالها   

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

 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 . -

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

 العطارٌن -ش دمحم دمحم ادم  9جٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر ، بجهة : ) التكنولو

 صابر دمحم احمد خلف هلل وشرٌكٌه   شركة  ،  غرض الشركة  -  123

 تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاف وتشمل :

 صٌانة آبار البترول وتنشٌطها -

 ضخات البترولٌةصٌانة معدات الحفر والم - -



 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

 حفر آبار المٌاه واآلبار غٌر العمٌمة الالزمة ألغراض البترول . -

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة -

 معالجة األسطح من الترسٌبات -

 الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التغلٌف وأنابٌب األنتاج -

 الخدمات المتعلمة باالستكشاف البترولً -

برلم  21191113،لٌدت فى  5511110111طلمبات الضخ الثالثٌة والخماسٌة للعمل على ابار البترول   ،رأس مالها    تاجٌر

 ، عن غرض الشركة  13788

 تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاف وتشمل :

 صٌانة آبار البترول وتنشٌطها -

 صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة - -

 حفر آبار المٌاه واآلبار غٌر العمٌمة الالزمة ألغراض البترول . -

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة -

 معالجة األسطح من الترسٌبات -

 الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التغلٌف وأنابٌب األنتاج -

 باالستكشاف البترولً الخدمات المتعلمة -

بجوار مبرة العصافرة الدور الثالث علوى  21تاجٌر طلمبات الضخ الثالثٌة والخماسٌة للعمل على ابار البترول ، بجهة : مٌدان ن 

 -العامرٌه -فوق مركز الجوهرة لالسنان  9رلم 

 ودبمب ( و لطع الغٌار الالزمةسكر -كونت بلكس  -صابر دمحم احمد خلف هلل وشرٌكٌه   شركة  ،  )تربلكس  -  124

 لها ) فٌما عدا التاجٌر التموٌلى( .

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

 والئحته التنفٌذٌة، مع عدم تمتع 2117لسنة  72ثمار رلم بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االست

 األنشطة خارج لانون االستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الواردة به وبالئحته التنفٌذٌة.

 -كونت بلكس  -، عن )تربلكس  13788برلم  21191113،لٌدت فى  5511110111وتتعهد بممارسة النشاط   ،رأس مالها   

 ( و لطع الغٌار الالزمة سكرودبمب

 لها ) فٌما عدا التاجٌر التموٌلى( .

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

 والئحته التنفٌذٌة، مع عدم تمتع 2117لسنة  72رلم بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار 

 األنشطة خارج لانون االستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الواردة به وبالئحته التنفٌذٌة.

 -فوق مركز الجوهرة لالسنان  9بجوار مبرة العصافرة الدور الثالث علوى رلم  21وتتعهد بممارسة النشاط ، بجهة : مٌدان ن 

 -مرٌهالعا



 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

 2117لسنة  72صابر دمحم احمد خلف هلل وشرٌكٌه   شركة  ،  الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم  -  125

 والئحته التنفٌذٌة لبل النشاط

 الخارج عن تلن المجاالت.

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

، عن الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار  13788برلم  21191113،لٌدت فى  5511110111،رأس مالها   

 والئحته التنفٌذٌة لبل النشاط 2117لسنة  72رلم 

 الخارج عن تلن المجاالت.

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

 -العامرٌه -فوق مركز الجوهرة لالسنان  9بجوار مبرة العصافرة الدور الثالث علوى رلم  21بجهة : مٌدان ن 

 اتش واى تى للتطوٌر العمارى   شركة  ،  غرض الشركة هو -  126

 االستثمار العمارى .

 والمشاركة علٌها بهدف تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامه المنشات شراء االراضى

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

 لحساب الغٌر

 المماوالت المتكاملة.

 بناء العمارات والمجمعات السكنٌة واالدارٌة بمختلف مستوٌاتها وتملٌكها أو تؤجٌرها وادارتها من اسكان التصادى أو متوسط أو

 ، عن غرض الشركة هو 13789برلم  21191113،لٌدت فى  5111110111فاخر أو تجارى   ،رأس مالها   

 االستثمار العمارى .

 ضى والمشاركة علٌها بهدف تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامه المنشاتشراء االرا

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

 لحساب الغٌر

 ت المتكاملة.المماوال

 بناء العمارات والمجمعات السكنٌة واالدارٌة بمختلف مستوٌاتها وتملٌكها أو تؤجٌرها وادارتها من اسكان التصادى أو متوسط أو

 -سٌدى جابر  -سموحه -برج هاى كالس ش مصانع عزه  17فاخر أو تجارى ، بجهة : 

والمستشفٌات والمبانى الترفٌهٌه والرٌاضٌة واألسواق والجراجات اتش واى تى للتطوٌر العمارى   شركة  ،  او ادارى  -  127

 والمدارس والمنشآت التعلٌمٌة

 والخدمٌة والصحٌة

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

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

 تحمٌك



 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

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

ارى والمستشفٌات والمبانى الترفٌهٌه والرٌاضٌة واألسواق ، عن او اد 13789برلم  21191113،لٌدت فى  5111110111

 والجراجات والمدارس والمنشآت التعلٌمٌة

 والخدمٌة والصحٌة

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

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

 تحمٌك

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

 -سٌدى جابر  -سموحه -برج هاى كالس ش مصانع عزه 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Jasmin Perfume Investment Companyروائح الٌاسمٌن لالستثمار -  128

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

 وتجارٌة و ثمافٌة

 لكافٌترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت والامة و تشغٌل و ادارة المطاعم و ا

 التٌن اواى

 ادارة وتشغٌل المحالت التجارٌة.

 بٌع وشراء ماكٌنات تصوٌر المستندات ولطع غٌارها واألحبار

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا والتورٌدات العمومٌة

 ، عن غرض الشركة هو 13911برلم  21191128،لٌدت فى  1111110111تصوٌر   ،رأس مالها   

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

 وتجارٌة و ثمافٌة

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

 التٌن اواى

 ادارة وتشغٌل المحالت التجارٌة.

 بٌع وشراء ماكٌنات تصوٌر المستندات ولطع غٌارها واألحبار

 موح به لانونا والتورٌدات العمومٌةالتجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مس

 -الرمل  -محطة السوق باكوس -تصوٌر ، بجهة : ش الحجاز 

 شركة  ،  المستندات.   Jasmin Perfume Investment Companyروائح الٌاسمٌن لالستثمار -  129

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

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

 تحمٌك



 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

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

 ، عن المستندات. 13911برلم  21191128،لٌدت فى  1111110111

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

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

 تحمٌك

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

 -الرمل  -محطة السوق باكوس -الحجاز 

 س   شركة  ،  غرض الشركة سامى وجدى مختار الٌاس ودمحم عبد المنان عبا -  131

 الامة وتشغٌل مصنع تطرٌز آلى والمص باللٌزر للمالبس الجاهزة والمنتجات الجلدٌة.

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

 ، عن غرض الشركة  13911برلم  21191128،لٌدت فى  5111110111،رأس مالها   

 الامة وتشغٌل مصنع تطرٌز آلى والمص باللٌزر للمالبس الجاهزة والمنتجات الجلدٌة.

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

 -المنتزه -31رع شارع المهاجرٌن متفرع من شا7بجهة : 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Sano Pharmaسانو فارما  -  131

 بٌع وتجارة وتوزٌع االدوٌة البٌطرٌة واالعالف واضافات االعالف البودره والسائله وتصنٌع كل ما سبك لدى الغٌر.

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

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

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

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 ، عن غرض الشركة هو 13934برلم  21191131،لٌدت فى  21111110111مالها    وذلن   ،رأس

 بٌع وتجارة وتوزٌع االدوٌة البٌطرٌة واالعالف واضافات االعالف البودره والسائله وتصنٌع كل ما سبك لدى الغٌر.

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

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

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

 م الموانٌن المنظمة لهذا الغرضمن الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكا

 شبرا -وذلن ، بجهة : ش عبدالاله متفرع من شارع الروضه الدور الخامس 

 -دمنهور  -

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Go Tech Companyجو تٌن -  132

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



 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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات . -

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

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 ، عن غرض الشركة هو 13779برلم  21191111،لٌدت فى  51110111التجارة   ،رأس مالها   

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات . -

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

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 -سٌدى جابر  -سموحة  -شارع بهاء الدٌن الغتورى  9التجارة ، بجهة : 

شركة  ،  والتسوٌك االلكترونى عبر االنترنت )فٌما عدا انشاء او ادارة الموالع    Go Tech Companyجو تٌن -  133

 ة(.االلكترونٌ

 الامة وادرة وتشغٌل مراكز االتصاالت )الكول سنتر(.

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

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

 تحمٌك

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

لموالع ، عن والتسوٌك االلكترونى عبر االنترنت )فٌما عدا انشاء او ادارة ا 13779برلم  21191111،لٌدت فى  51110111

 االلكترونٌة(.

 الامة وادرة وتشغٌل مراكز االتصاالت )الكول سنتر(.

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

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

 تحمٌك

 9غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 -سٌدى جابر  -سموحة  -شارع بهاء الدٌن الغتورى 

 مصنع سراى ماركت   شركة  ،  غرض الشركة هو -  134

 الامة وتشغٌل مصنع لتخمٌر وتصنٌع االلبان ومنتجاتها.

 الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف الحاصالت الزراعٌة.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة.

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

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

 تحمٌك

، عن  13786برلم  21191113،لٌدت فى  111110111غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن   ،رأس مالها   

 غرض الشركة هو

 الامة وتشغٌل مصنع لتخمٌر وتصنٌع االلبان ومنتجاتها.

 الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف الحاصالت الزراعٌة.

 الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة.

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

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

 تحمٌك

 رابعة الناصرٌةاكتوبر ال 6غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن ، بجهة : شارع هٌئة االولاف مدخل 

 -الرمل  -بجوار جٌمس 

مصنع سراى ماركت   شركة  ،  تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها    -  135

، بجهة ، عن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  13786برلم  21191113،لٌدت فى  111110111

 اكتوبر الرابعة الناصرٌة 6: شارع هٌئة االولاف مدخل 

 -الرمل  -بجوار جٌمس 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Elsalsabil steelالسلسبٌل ستٌل  -  136

 الامة وتشغٌل مصنع لتشكٌل وسحب المعادن

 المماوالت العامة

 االستثمار العمارى .

 ه لانونا / التورٌدات العمومٌةالتجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح ب

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

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

 طرٌك الغمرولٌس الري ب

، عن  13891برلم  21191127،لٌدت فى  1111110111. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء   ،رأس مالها   

 غرض الشركة هو

 الامة وتشغٌل مصنع لتشكٌل وسحب المعادن

 المماوالت العامة

 االستثمار العمارى .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 / التورٌدات العمومٌةالتجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

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

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

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء ، بجهة : الحً السكنى االول 

 2118لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351شركة  ،  رلم    Elsalsabil steelالسلسبٌل ستٌل  -  137

 اكز التجارٌة )الموالت(انشاء و ادارة وتشغٌل المر

 عموم التصدٌر

 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 وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعا

 تحمٌك

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

 2118لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351، عن رلم  13891برلم  21191127،لٌدت فى  1111110111

 غٌل المراكز التجارٌة )الموالت(انشاء و ادارة وتش

 عموم التصدٌر

 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 وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو الت

 تحمٌك

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

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -السكنى االول 

 ة هوشركة  ،  غرض الشرك   Noury Cosmetics Pharmaنورى كوزماتٌكس فارما -  138

 تصنٌع مستحضرات التجمٌل لدى الغٌر

 تجارة و توزٌع مستحضرات التجمٌل

 تجارة و توزٌع االدوٌة

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن غرض الشركة هو 13895برلم  21191127،لٌدت فى  311110111

 تحضرات التجمٌل لدى الغٌرتصنٌع مس

 تجارة و توزٌع مستحضرات التجمٌل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تجارة و توزٌع االدوٌة

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

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

 تحمٌك

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

 بجوار الٌكس - 2شمة  -برج درٌم بٌتش  -فندق رٌجنس 

 -المنتزه  -ماركت 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Scorpioسكوربٌو  -  139

 المماوالت العامة

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن غرض الشركة هو 13919برلم  21191129،لٌدت فى  3111110111

 المماوالت العامة

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

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

 تحمٌك

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

 الرمل -بٌن بولكلى 

 األخوة المتحدٌن لصناعة البالستٌن   شركة  ،  غرض الشركة هو -  141

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع:

 مستلزمات ري بالتنمٌط بالستٌن. -

 نمٌط.مستلزمات ومهمات خطوط الرى بالت -

 مستلزمات ومهمات خطوط الرى بالرش. -

 خراطٌم مٌاه رى من البولى اٌثلٌن -

 صناعة برانٌن و صنادٌك بالستٌن. -

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

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

 تحمٌك

 ، عن غرض الشركة هو 13921برلم  21191129،لٌدت فى  511110111غرضها   ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع:

 مستلزمات ري بالتنمٌط بالستٌن. -

 نمٌط.مستلزمات ومهمات خطوط الرى بالت -

 مستلزمات ومهمات خطوط الرى بالرش. -

 خراطٌم مٌاه رى من البولى اٌثلٌن -

 صناعة برانٌن و صنادٌك بالستٌن. -

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

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

 تحمٌك

 111غرضها ، بجهة : المطعة رلم ) 

 -وادى النطرون  -المنطمة الصناعٌة -(بالمرحلة الثانٌة 

 شركة  ،  .   58Studiosفٌفتى اٌت ستودٌوس لحلول االعمال المتكاملة  -  141

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

 تحمٌك

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

 ، عن . 13857برلم  21191121فى ،لٌدت  911110111

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

 تحمٌك

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

 الدور االول 2الوحدة ب شمة  -ابراج جرٌن تاورز  -

 -سٌدى جابر  -سموحة  -

 شركة  ،  غرض الشركة هو   58Studiosفٌفتى اٌت ستودٌوس لحلول االعمال المتكاملة  -  142

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

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 مٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .أعمال التوصٌف والتص -

، عن  13857برلم  21191121،لٌدت فى  911110111إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها   ،رأس مالها    -

 غرض الشركة هو

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

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 الحاسبات بمختلف أنواعها . أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم -

 الدور االول 2الوحدة ب شمة  -ابراج جرٌن تاورز  - 6إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها ، بجهة : برج  -

 -سٌدى جابر  -سموحة  -

 شركة  ،  .   58Studiosفٌفتى اٌت ستودٌوس لحلول االعمال المتكاملة  -  143

 وزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌةالتجارة العامة والت

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس 1982لسنه  121توكٌالت التجارٌة: تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض .

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

 ، عن . 13857برلم  21191121،لٌدت فى  911110111،رأس مالها   

 ٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌةالتجارة العامة والتوزٌع ف

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس 1982لسنه  121توكٌالت التجارٌة: تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ة وبما ال ٌخلالشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختص

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض .

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

 الدور االول 2الوحدة ب شمة  -ابراج جرٌن تاورز  - 6بجهة : برج 

 -سٌدى جابر  -سموحة  -

 االتحاد اللحاق العمالة المصرٌة بالخارج   شركة  ،  غرض الشركة هو -  144

 الحاق العمالة المصرٌة للعمل بالخارج.

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

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

 تحمٌك

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

 ض الشركة هو، عن غر 13723برلم  21191111،لٌدت فى  1111110111

 الحاق العمالة المصرٌة للعمل بالخارج.

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

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

 تحمٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 الدور االول علوى شارع بورسعٌد متفرع من 113

 -الرمل  -سبورتنج  -شارع وٌلى  

 ستٌكً   شركة  ،  غرض الشركة هوالنجم العصرى للمنتجات البال -  145

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة.

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن غرض الشركة هو 13731برلم  21191112،لٌدت فى  5111110111

 لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة. الامة وتشغٌل مصنع

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

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

 تحمٌك

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

 26بلون  1,2المطعه رلم 

 برج العرب الجدٌدة -المنطمة الصناعٌة االولى 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Poiana Egyبوانا اٌجى  -  146

 غٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الصناعٌة والمنظفات بكافة انواعها وكذلن الصابون السائل والبودرة بكافة أشكالهاالامة وتش

 لالستخدام البشرى وكافة االستخدمات االخرى وتصنٌع المواد ومستلزمات العناٌة المنزلٌة والمطهرات والمواد والمستلزمات التى

 ها وتعبئة منتجات الشركة فمطتستخدام للمعدات والسٌارات بكافة أنواع

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

 ، عن غرض الشركة هو 13737برلم  21191113،لٌدت فى  511110111وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي   ،رأس مالها   

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الصناعٌة والمنظفات بكافة انواعها وكذلن الصابون السائل والبودرة بكافة أشكالها

 لالستخدام البشرى وكافة االستخدمات االخرى وتصنٌع المواد ومستلزمات العناٌة المنزلٌة والمطهرات والمواد والمستلزمات التى

 افة أنواعها وتعبئة منتجات الشركة فمطتستخدام للمعدات والسٌارات بك

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

 -المجموعة التاسعة  11عمارة رلم  414وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي ، بجهة : الوحدة رلم 

 -المعمورة الشاطئ 

شركة  ،  وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد    Poiana Egyبوانا اٌجى  -  147

 تعاونها على تحمٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

، عن وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها  13737برلم  21191113،لٌدت فى  511110111

 أو التً لد تعاونها على تحمٌك

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

 -المجموعة التاسعة  11عمارة رلم  414ة رلم الوحد

 -المعمورة الشاطئ 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Barduct Electrical Solutionsباردكت للحلول الكهربائٌة  -  148

 منٌومالامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع اللوحات الكهربائٌة ولضبان توزٌع وتوصٌل الكهرباء )الباسبارات ( من النحاس وااللو

 والسبائن الكهربائٌة المختلفة والعوازل وانتاج اللمبات الكهربائٌة وجمٌع مستلزماتها من اجهزة فصل أو توصٌل أو لٌاس وتصنٌع

 وتجمٌع أنظمة الطالة الشمسٌة بمشتملتها وكذلن المعدات واالدوات الكهربائٌة

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

 ، عن غرض الشركة هو 13764برلم  21191119،لٌدت فى  51111110111وٌجوز للشركة   ،رأس مالها   

 ومالامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع اللوحات الكهربائٌة ولضبان توزٌع وتوصٌل الكهرباء )الباسبارات ( من النحاس وااللومنٌ

 والسبائن الكهربائٌة المختلفة والعوازل وانتاج اللمبات الكهربائٌة وجمٌع مستلزماتها من اجهزة فصل أو توصٌل أو لٌاس وتصنٌع

 وتجمٌع أنظمة الطالة الشمسٌة بمشتملتها وكذلن المعدات واالدوات الكهربائٌة

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

 -سٌدى بشر  -خلف جمال عبد الناصر  556شارع  3وٌجوز للشركة ، بجهة : 

 -المنتزه 

شركة  ،  أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات    Barduct Electrical Solutionsباردكت للحلول الكهربائٌة  -  149

 أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌكوغٌرها التً تزاول 

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

غٌرها التً تزاول ، عن أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات و 13764برلم  21191119،لٌدت فى  51111110111

 أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

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

 -سٌدى بشر  -خلف جمال عبد الناصر  556شارع 

 -المنتزه 

 2113لسنه  64شركة  ،  الدفاع واالنتاج الحربى رلم    Kinder Gartenكٌندر جارتن  -  151

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات -

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

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والثمافً والفنً.

برلم  21191123،لٌدت فى  511110111كتابة   ،رأس مالها    –تلٌفون  –تصوٌر  -تمدٌم خدمات رجال االعمال من )فاكس -

 2113لسنه  64، عن الدفاع واالنتاج الحربى رلم  13869

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات -

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

 األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. حاضنات -

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

 والثمافً والفنً.

 العطارٌن -ش دمحم دمحم ادم  9كتابة ، بجهة :  –تلٌفون  –تصوٌر  -تمدٌم خدمات رجال االعمال من )فاكس -

 شركة  ،  كمبٌوتر (   Kinder Gartenكٌندر جارتن  -  151

 المٌام بؤعمال الرفع المساحى.

 تسوٌك برامج التعلٌم عن بعد و البرامج التدرٌبٌة

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 وءة والمرئٌةالدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممر

 الامة و تشغٌل مركز لتنمٌة مهارات االطفال و التدرٌب و التخاطب و تعدٌل السلون.

 الامة و تشغٌل مركز للتدرٌب على اللغات االجنبٌة

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

 ، عن كمبٌوتر ( 13869برلم  21191123،لٌدت فى  511110111

 المٌام بؤعمال الرفع المساحى.

 تسوٌك برامج التعلٌم عن بعد و البرامج التدرٌبٌة

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 ٌةالدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئ

 الامة و تشغٌل مركز لتنمٌة مهارات االطفال و التدرٌب و التخاطب و تعدٌل السلون.

 الامة و تشغٌل مركز للتدرٌب على اللغات االجنبٌة

ش  9وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه ، بجهة : 

 العطارٌن -دم دمحم دمحم ا

 شركة  ،  األنشطة   Kinder Gartenكٌندر جارتن  -  152

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

 تحمٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 ً  طبما

 ، عن األنشطة 13869برلم  21191123،لٌدت فى  511110111ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 العطارٌن -ش دمحم دمحم ادم  9ألحكام المانون . ، بجهة : 

 نٌو سٌال للمالبس الجاهزة والتصدٌر   شركة  ،  غرض الشركة هو -  153

 هزة وعموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.تجارة المالبس الجا

 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 وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً

 تحمٌك

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

 ، عن غرض الشركة هو 13872برلم  21191123،لٌدت فى  15111110111

 لانونا. تجارة المالبس الجاهزة وعموم التصدٌر فٌما هو مسموح به

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

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

 تحمٌك

 161أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة :  غرضها فً مصر

 سٌدى بشر بحرى -ش خالد بن الولٌد برج درة الولٌد 

 -المنتزه  -

 المحروسة جروب اللحاق العمالة بالخارج   شركة  ،  غرض الشركة هو -  154

 رٌة للعمل بالخارج.الحاق العمالة المص

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن غرض الشركة هو 13784برلم  21191111،لٌدت فى  1111110111

 الحاق العمالة المصرٌة للعمل بالخارج.

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 تحمٌك

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

 -كوم حماده  -المصنع 

155  - Tolip                           For     International     Shipping   شركة  ،  غرض الشركة هو 

 التخلٌص الجمركى

 تسوٌك جمٌع انواع السلع و المنتجات المصرٌة و العالمٌة

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس 1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  -تٌراد و التصدٌر عموم االس

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

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض .

 التفرٌغ الشحن و

وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة   ،رأس مالها   

 ، عن غرض الشركة هو 13796برلم  21191114،لٌدت فى  511110111

 التخلٌص الجمركى

 تسوٌك جمٌع انواع السلع و المنتجات المصرٌة و العالمٌة

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس 1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  -عموم االستٌراد و التصدٌر 

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

 .باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 الشحن و التفرٌغ

ش  12وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة ، بجهة : 

 -العطارٌن  -سٌزوسترٌس 

156  - Tolip                           For     International     Shipping   . شركة  ،  لممارسة هذه األنشطة 

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

 تحمٌك

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

 ، عن لممارسة هذه األنشطة . 13796برلم  21191114فى  ،لٌدت 511110111

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

 تحمٌك

 12طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن 

 -العطارٌن  -ش سٌزوسترٌس 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Prodental Academyبرودنتال اكادٌمً  -  157



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة

 تسوٌك االعالنات

 مماوالت تركٌب لوحات المبانً

 تنظٌم الحفالت العامة

 و تنظٌم المإتمرات إلامة

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

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

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

 ، عن غرض الشركة هو 13912برلم  21191129،لٌدت فى  1111110111إنتاج المحتوي اإللكترونً   ،رأس مالها    -

 الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة

 تسوٌك االعالنات

 مماوالت تركٌب لوحات المبانً

 تنظٌم الحفالت العامة

 ظٌم المإتمراتإلامة و تن

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

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

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

 خلف بنزوان 29 -شارع بن محاسن  5 -إنتاج المحتوي اإللكترونً ، بجهة : الدور االرضً  -

 -الرمل  -سابما 

 شركة  ،  بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .   Prodental Academyبرودنتال اكادٌمً  -  158

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . -

 البٌانات أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

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

 ، عن بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . 13912برلم  21191129،لٌدت فى  1111110111وٌجوز   ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . -

 اناتأعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌ -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

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

 خلف بنزوان 29 -شارع بن محاسن  5 -وٌجوز ، بجهة : الدور االرضً 

 -الرمل  -ما ساب

 المصرٌة السورٌة لتجارة لطع غٌار السٌارات المستعملة   شركة  ،  غرض الشركة هو -  159

 تجارة لطع غٌار السٌارات المستعملة.

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن غرض الشركة هو 13766برلم  21191119،لٌدت فى  511110111

 تجارة لطع غٌار السٌارات المستعملة.

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

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

 تحمٌك

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

 طرٌك-نهاٌة كوبرى العواٌد  -اٌد العو-لطرٌك الدائرى 

 -المنتزة أول -السٌوف 

 عالء احمد محمود مصطفى وشرٌكه   شركة  ،  غرض الشركة  -  161

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع ودباغة الجلود.

 الامة وتشغٌل مصنع لتجهٌز االمعاء.

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

 ، عن غرض الشركة  13781برلم  21191111،لٌدت فى  5111110111،رأس مالها   

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع ودباغة الجلود.

 الامة وتشغٌل مصنع لتجهٌز االمعاء.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 -مٌناء البصل  -الوردٌان  -ش المكس 194بجهة : 

 أحمد رمضان الدارة الصٌدلٌات   شركة  ،  غرض الشركة هو -  161

 ادارة الصٌدلٌات

 االعشاب الطبٌة و االغذٌة الخاصةتصنٌع االدوٌة البشرٌة و البٌطرٌة و المستحضرات الدوائٌة الطبٌة و مستلزماتها الكٌماوٌة و 

 و مستحضرات التجمٌل و المكمالت الغذائٌة و المطهرات و المستلزمات الطبٌة و الجراحٌة و ادوات التعمٌم لدى الغٌر.

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

،لٌدت فى  111110111ٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال   ،رأس مالها   و

 ، عن غرض الشركة هو 13887برلم  21191127

 ادارة الصٌدلٌات

 اب الطبٌة و االغذٌة الخاصةتصنٌع االدوٌة البشرٌة و البٌطرٌة و المستحضرات الدوائٌة الطبٌة و مستلزماتها الكٌماوٌة و االعش

 و مستحضرات التجمٌل و المكمالت الغذائٌة و المطهرات و المستلزمات الطبٌة و الجراحٌة و ادوات التعمٌم لدى الغٌر.

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

ش الشهٌد صالح مصطفى 22للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال ، بجهة : وٌجوز 

 -)السلطان حسٌن سابما( 

 -العطارٌن 

 أحمد رمضان الدارة الصٌدلٌات   شركة  ،  شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك -  162

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

 ، عن شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 13887برلم  21191127،لٌدت فى  111110111

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

 -ش الشهٌد صالح مصطفى )السلطان حسٌن سابما( 22

 -العطارٌن 

 الطوٌل للتنمٌة واالستثمار   شركة  ،  أو التً لد تعاونها على تحمٌك -  163

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

 ، عن أو التً لد تعاونها على تحمٌك 13889برلم  21191127،لٌدت فى  1111110111

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

 -رى خلف امن الدولة المركز التجا-الدور الثانى  3

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده 

 الطوٌل للتنمٌة واالستثمار   شركة  ،  غرض الشركة هو -  164

 انشاء و ادارة وتشغٌل المراكز التجارٌة والموالت

 االستثمار العمارى .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المماوالت العامة

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

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

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

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

 ، عن غرض الشركة هو 13889برلم  21191127،لٌدت فى  1111110111التجارة   ،رأس مالها   

 انشاء و ادارة وتشغٌل المراكز التجارٌة والموالت

 االستثمار العمارى .

 المماوالت العامة

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

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

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

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

 -المركز التجارى خلف امن الدولة -الدور الثانى  3التجارة ، بجهة : شمة 

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده 

 نونا و التورٌدات العمومٌةالطوٌل للتنمٌة واالستثمار   شركة  ،  العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لا -  165

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وخلط وتعبئة األسمدة والمركبات الزراعٌة البودرة والسائلة ومركبات الصحة العامة البودرة والسائلة

 ومركبات Npkالبودرة والسائلة 

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.

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

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

 انونا و التورٌدات العمومٌة، عن العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به ل 13889برلم  21191127،لٌدت فى  1111110111

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وخلط وتعبئة األسمدة والمركبات الزراعٌة البودرة والسائلة ومركبات الصحة العامة البودرة والسائلة

 ومركبات Npkالبودرة والسائلة 

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.

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

الدور  3وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها ، بجهة : شمة 

 -المركز التجارى خلف امن الدولة -الثانى 

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شركة  ،  غرض الشركة هو:   A ONEأٌه ون الدولٌة لعموم االستٌراد والتصدٌر واالستثمار العمارى  -  166

 عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة 1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمةغر

 لهذا الغرض .

 تجارة مواد البناء وتجارة السٌارات )فٌما عدا التؤجٌر التموٌلً(

 ادارة المشروعات

،لٌدت فى  1111110111دارة الفندلٌه   ،رأس مالها   بشان شركات اال 2112لسنة  311مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 ، عن غرض الشركة هو: 13914برلم  21191128

 عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة 1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 عد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمةغرضها إال ب

 لهذا الغرض .

 تجارة مواد البناء وتجارة السٌارات )فٌما عدا التؤجٌر التموٌلً(

 ادارة المشروعات

مدٌنه النوبارٌه  -الحى االول  11دلٌه ، بجهة : عمارة بشان شركات االدارة الفن 2112لسنة  311مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 -الجدٌده 

شركة  ،  و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات    A ONEأٌه ون الدولٌة لعموم االستٌراد والتصدٌر واالستثمار العمارى  -  167

 الترخٌص بها

 االستثمار العمارى .

 المماوالت العامة

 التورٌدات العمومٌة

 اكز الطبٌة والمستشفٌاتادارة المر

 ادارة المدارس والمعاهد والجامعات .

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

 وتجارٌة و ثمافٌة

 ع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالتالامة و تشغٌل و ادارة المطاعم و الكافٌترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌ-

 و التٌن اواى

 ، عن و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 13914برلم  21191128،لٌدت فى  1111110111تمدٌم   ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 االستثمار العمارى .

 المماوالت العامة

 التورٌدات العمومٌة

 ادارة المراكز الطبٌة والمستشفٌات

 ادارة المدارس والمعاهد والجامعات .

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

 وتجارٌة و ثمافٌة

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

 و التٌن اواى

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الحى االول  11تمدٌم ، بجهة : عمارة 

شارات شركة  ،  االستشارات )فٌما عدا االست   A ONEأٌه ون الدولٌة لعموم االستٌراد والتصدٌر واالستثمار العمارى  -  168

 المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .

 سوٌك والدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌةالت

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

عدا االستشارات المانونٌة ، عن االستشارات )فٌما  13914برلم  21191128،لٌدت فى  1111110111وذلن   ،رأس مالها   

 واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ

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

 ة ( .من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌ

 التسوٌك والدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة

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

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الحى االول  11وذلن ، بجهة : عمارة 

 حدون العرب للهندسة والتعمٌر   شركة  ،  غرض الشركةهوالمت -  169

 المماوالت العامة.

 االستثمار العمارى .

 تورٌد األثاث.

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 تحمٌك

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

 شركةهو، عن غرض ال 13812برلم  21191116،لٌدت فى  2111110111

 المماوالت العامة.

 االستثمار العمارى .

 تورٌد األثاث.

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

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

 تحمٌك

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

 بالمول الكائن -بالدور الثانى  -مجمع أ  7مكتب رلم 

 -المنتزه  -ابو لٌر الغربٌة -بمساكن الضباط 

 مطعم الفٌروز   شركة  ،  غرض الشركة هو -كرٌم حسن رمضان دمحم وشرٌكٌه  -  171

 ٌع أنواعالامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة( وتمدٌم جم

 المؤكوالت والتٌن اواى.

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن غرض الشركة هو 13851برلم  21191121،لٌدت فى  1111110111

 مٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة( وتمدٌم جمٌع أنواعالامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات الثابتة لتمدٌم ج

 المؤكوالت والتٌن اواى.

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

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

 تحمٌك

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

 -العطارٌن  -صفٌة زغلول 

 شركة  ،  غرض الشركة هو:   Tiqniaتمنٌة للتكنولوجٌا  -  171

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

 االتصاالت وخدمات االنترنت -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

 غٌل وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه والالسلكٌه و االلمار الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌصالامه و اداره وتش -

 من الجهات المعنٌه والٌشمل ذلن االذاعه والتلٌفزٌون

 ، عن غرض الشركة هو: 13865برلم  21191122،لٌدت فى  1111110111وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن   ،رأس مالها   

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

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

 وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه والالسلكٌه و االلمار الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌصالامه و اداره وتشغٌل  -

 من الجهات المعنٌه والٌشمل ذلن االذاعه والتلٌفزٌون

 طرٌك الجٌش 177( بالعمار رلم  14الشمة رلم ) -وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن ، بجهة : الدور الثالث 

 -سٌدى جابر  -

شركة  ،  واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه    Tiqniaتمنٌة للتكنولوجٌا  -  172

 األنشطة

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

، عن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط  13865برلم  21191122،لٌدت فى  1111110111ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 شطةاستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األن

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 طرٌك الجٌش 177( بالعمار رلم  14الشمة رلم ) -. ، بجهة : الدور الثالث ألحكام المانون 

 -سٌدى جابر  -

 محمود عبدالمحسن محمود عماره و شركاه   شركة  ،  غرض الشركة  -  173

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

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

 ولٌس الري بطرٌك الغمر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

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

 ، عن غرض الشركة  13879برلم  21191124،لٌدت فى  211111110111تربٌة   ،رأس مالها   

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

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

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

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

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

 -وادى النطرون  -طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوى  - 86تربٌة ، بجهة : كٌلو 

محمود عبدالمحسن محمود عماره و شركاه   شركة  ،  جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو  -  174

 أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. التفرٌخ

 إلامة المزارع السمكٌة .

 تربٌة الخٌول .

 الهندسة الوراثٌة فى المجاالت النباتٌة والحٌوانٌة .

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

، عن جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج  13879برلم  21191124،لٌدت فى  211111110111،رأس مالها   

 السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.

 إلامة المزارع السمكٌة .

 تربٌة الخٌول .

 الهندسة الوراثٌة فى المجاالت النباتٌة والحٌوانٌة .

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

 -وادى النطرون  -طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوى  - 86بجهة : كٌلو 

 عاهد التعلٌم الفنىدمحم زاٌد دمحم زٌان وشركاه   شركة  ،   إنشاء أو إدارة أو تشغٌل المدارس وم -  175

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

 ، عن إنشاء أو إدارة أو تشغٌل المدارس ومعاهد التعلٌم الفنى 13741برلم  21191117،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها   

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

بمدٌنة برج العرب الجدٌدة  -الدور االول  -متوسط  -مجتمع محلى اول  -المجاوره الرابعه الحى السكنى الثانى  181بجهة : المطعه 

- 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Leapsت الطفل مركز لٌبس لتنمٌة مهارا -  176

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة مهارات االطفال فٌما عدا تنمٌة مهارات األطفال فى مجال الحاسب العملى

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن غرض الشركة هو 13742برلم  21191117،لٌدت فى  311110111

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة مهارات االطفال فٌما عدا تنمٌة مهارات األطفال فى مجال الحاسب العملى

 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 وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

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

 -الرمل  -بولكلى -دمٌاط  شارع21

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Tronx Egyptترونكس اٌجٌبت  -  177

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

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . -

، عن  13751برلم  21191118،لٌدت فى  111110111ا   ،رأس مالها   إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌه -

 غرض الشركة هو

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

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . -

 مدٌنة برج العرب -واحة سٌلٌكون  1: الدور الثانى مبنى رلم  إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها ، بجهة -

 - 21934الجدٌدة 

 شركة  ،  .   Tronx Egyptترونكس اٌجٌبت  -  178

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

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

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

 تحمٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 ، عن . 13751برلم  21191118،لٌدت فى  111110111

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

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

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

 تحمٌك

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

 مدٌنة برج العرب -واحة سٌلٌكون  1الثانى مبنى رلم 

 - 21934الجدٌدة 

 السراٌا جروب   شركة  ،  غرض الشركة هو -  179

 ادارة الصٌدلٌات .

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن غرض الشركة هو 13773برلم  21191119،لٌدت فى  451110111

 ادارة الصٌدلٌات .

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

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

 تحمٌك

ش  1غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 الدور الثالث شمة -العصافرة لبلى  -المعهد الدٌنى 

 -المنتزه  -(2)

181  - NewCastle       Pharmaceutical   شركة  ،  غرض الشركة هو 

 انهاء إجراءات تسجٌل األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمالت الغذائٌة واألغذٌة الطبٌة الخاصة واألعشاب الطبٌة ومستحضرات

 التجمٌل والمطهرات والمبٌدات أمام الجهات المختصة وتصنٌع كل ما سبك لدى الغٌر.

 الستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌةا

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

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

 ، عن غرض الشركة هو 13793برلم  21191114،لٌدت فى  1111110111

 انهاء إجراءات تسجٌل األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمالت الغذائٌة واألغذٌة الطبٌة الخاصة واألعشاب الطبٌة ومستحضرات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 التجمٌل والمطهرات والمبٌدات أمام الجهات المختصة وتصنٌع كل ما سبك لدى الغٌر.

 ستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌةاال

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

شارع 7الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة ، بجهة : 

 سٌدى جابر -سموحة -النصر عمارة الصفا والمروة 

181  - NewCastle       Pharmaceutical   شركة  ،  لمزاولة غرضها 

 ام الموانٌن المنظمة لهذا الغرضمن الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحك

 التجارة فى البان األطفال ومبٌدات الصحة العامة والمنظفات والمركزات والمستلزمات الطبٌة والكواشف المعملٌة والخامات

 الدوائٌة واضافات األعالف.

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

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

 ، عن لمزاولة غرضها 13793برلم  21191114،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها   

 وانٌن المنظمة لهذا الغرضمن الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الم

 التجارة فى البان األطفال ومبٌدات الصحة العامة والمنظفات والمركزات والمستلزمات الطبٌة والكواشف المعملٌة والخامات

 الدوائٌة واضافات األعالف.

 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 وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على ، 

 سٌدى جابر -سموحة -شارع النصر عمارة الصفا والمروة 7بجهة : 

182  - NewCastle       Pharmaceutical   شركة  ،  تحمٌك 

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

 ، عن تحمٌك 13793برلم  21191114،لٌدت فى  1111110111

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

 سٌدى جابر -سموحة -شارع النصر عمارة الصفا والمروة 7

 المملكة لالستثمار العمارى والزراعى   شركة  ،  غرض الشركة هو -  183

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

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

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر

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

 عمارى .االستثمار ال

 انشاء و ادارة وتشغٌل المراكز التجارٌة .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 التوكٌالت التجارٌة.

 ، عن غرض الشركة هو 13797برلم  21191114،لٌدت فى  1111110111تلتزم   ،رأس مالها   

 لحة.استصالح وتفسٌم االراضى وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستص

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

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر

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

 ار العمارى .االستثم

 انشاء و ادارة وتشغٌل المراكز التجارٌة .

 التوكٌالت التجارٌة.

 مدٌنه -الحى الثانى  -بالسوق التجارى  1تلتزم ، بجهة : وحدة رلم 

 -النوبارٌه الجدٌده 

فى شان تنظٌم اعمال  1982لسنه  121المملكة لالستثمار العمارى والزراعى   شركة  ،  الشركه باحكام المانون رلم  -  184

 الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى

 احكام الموانٌنمزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل ب

 المنظمة لهذا الغرض .

 تجارة السٌارات فٌما هو مسموح به لانونا.

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

 13797برلم  21191114،لٌدت فى  1111110111 وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات   ،رأس مالها  

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1982لسنه  121، عن الشركه باحكام المانون رلم 

 لموانٌنمزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام ا

 المنظمة لهذا الغرض .

 تجارة السٌارات فٌما هو مسموح به لانونا.

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

 مدٌنه -الحى الثانى  -السوق التجارى ب 1وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات ، بجهة : وحدة رلم 

 -النوبارٌه الجدٌده 

 المملكة لالستثمار العمارى والزراعى   شركة  ،  وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك -  185

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

، عن وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على  13797برلم  21191114،لٌدت فى  1111110111

 تحمٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 مدٌنه -الحى الثانى  -بالسوق التجارى  1رلم 

 -النوبارٌه الجدٌده 

 عالءالدٌن دمحم عباس مرسى زٌتون وشرٌكه   شركة  ،  غرض الشركة  -  186

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع ادوات كهربائٌة والكترونٌة من البالستٌن والفاص وصنادٌك من البالستٌن.

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

 ، عن غرض الشركة  13798برلم  21191114،لٌدت فى  3111110111مالها   

 البالستٌن. الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع ادوات كهربائٌة والكترونٌة من البالستٌن والفاص وصنادٌك من

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

 -المنتزه  -ش عبدالسالم عارف 331: 

غٌرها التً تزاول أعماال هورٌزون للتوكٌالت التجارٌة   شركة  ،  للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات و -  187

 شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

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

جه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً ، عن للشركة أن تشترن بؤي و 13892برلم  21191127،لٌدت فى  2111110111

 تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

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

 - الدور الثانى -االنفوشى  -شارع الشٌخ دمحم عبده 

 -الجمرن 

 شركة  ،  غرض الشركة هو:   NEX FITنكسفٌت كول سنتر -  188

 إلامة وتشغٌل مراكز االتصاالت )كول سنتر(

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

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 ، عن غرض الشركة هو: 13811برلم  21191116،لٌدت فى  511110111رأس مالها   ألحكام المانون .  ،

 إلامة وتشغٌل مراكز االتصاالت )كول سنتر(

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

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 -سٌدى جابر  -كلٌوباترا  -حماد برج نرفانا ش طه 1ألحكام المانون . ، بجهة : شمة رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وادى النٌل لالدوٌة والمستحضرات الطبٌة والبٌطرٌة   شركة  ،  غرض الشركة هو -  189

 تجارة وتوزٌع وتسوٌك المستحضرات الطبٌة واالدوٌة البٌطرٌة والبشرٌة والمكمالت الغذائٌة وجمٌع المستلزمات الطبٌة

 واضافات االعالف ومستلزمات المزارع والتحصٌنات البٌطرٌة وتصنٌع كل ما والمعملٌة ومستحضرات التجمٌل والمطهرات

 سبك لدى الغٌر

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه، 1982لسنه  121عموم التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة.تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 ، عن غرض الشركة هو 13821برلم  21191116،لٌدت فى  2111110111

 تجارة وتوزٌع وتسوٌك المستحضرات الطبٌة واالدوٌة البٌطرٌة والبشرٌة والمكمالت الغذائٌة وجمٌع المستلزمات الطبٌة

 ت االعالف ومستلزمات المزارع والتحصٌنات البٌطرٌة وتصنٌع كل ماوالمعملٌة ومستحضرات التجمٌل والمطهرات واضافا

 سبك لدى الغٌر

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه، 1982لسنه  121عموم التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة.تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

شارع عمرو 17تراخٌص الالزمة لمزاولة ، بجهة : وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على ال

 -دمنهور  -بن الخطاب ارض أدمون 

 وادى النٌل لالدوٌة والمستحضرات الطبٌة والبٌطرٌة   شركة  ،  غرضها من الجهات -  191

 المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض .

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

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

 تحمٌك

ها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون  ،رأس مالها   غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌ

 ، عن غرضها من الجهات 13821برلم  21191116،لٌدت فى  2111110111

 المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض .

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

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

 تحمٌك

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

 -دمنهور  -شارع عمرو بن الخطاب ارض أدمون 17

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Phoenix Logisticsفٌنٌكس لوجستكس -  191

 )فٌما عدا خدمات نمل السائحٌن( وتمثٌل مالن السفن االجنبٌة والمصرٌة فى حدود المسموح به المٌام بؤعمال التوكٌالت المالحٌة -

 لانونا.

 تملن وادارة واستئجار وتشغٌل السفن اٌا كانت حمولتها ونوعها. -

 معلومات.المٌام بؤعمال الخدمات والمعٌنات والخبرة للسفن فى مجال الشحن والتفرٌغ والتخلٌص الجمركى وتكنولوجٌا ال -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تمدٌم الخدمات اللوجٌستٌة من الشحن والتفرٌغ والتوكٌالت المالحٌة. -

 تملن واستئجار وادارة وتشغٌل الساحات التخزٌنٌة داخل وخارج الموانى. -

 ، عن غرض الشركة هو 13847برلم  21191121،لٌدت فى  25111110111،رأس مالها      -

 فٌما عدا خدمات نمل السائحٌن( وتمثٌل مالن السفن االجنبٌة والمصرٌة فى حدود المسموح بهالمٌام بؤعمال التوكٌالت المالحٌة ) -

 لانونا.

 تملن وادارة واستئجار وتشغٌل السفن اٌا كانت حمولتها ونوعها. -

 لومات.المٌام بؤعمال الخدمات والمعٌنات والخبرة للسفن فى مجال الشحن والتفرٌغ والتخلٌص الجمركى وتكنولوجٌا المع -

 تمدٌم الخدمات اللوجٌستٌة من الشحن والتفرٌغ والتوكٌالت المالحٌة. -

 تملن واستئجار وادارة وتشغٌل الساحات التخزٌنٌة داخل وخارج الموانى. -

 -باب شرلى  -ش السلطان حسٌن 69، بجهة :  -

لصٌانة المتنملة واالصالح والتنظٌف شركة  ،  اعمال الغسٌل والتشحٌم وا   Phoenix Logisticsفٌنٌكس لوجستكس -  192

 للحاوٌات دون انشاء مراكز للصٌانة.

 اعمال التخزٌن واستغالل المخازن والمستودعات الجمركٌة )عدا مخازن الكٌماوٌات والمواد الخطرة( -

 الشحن الجوى للبضائع. -

 عد و حصر البضائع و تداول الحاوٌات. -

 تموٌن السفن. -

 تحمٌل وتفرٌغ السفن. -

 بٌع وشراء واٌجار الحاوٌات. -

 المٌام بؤعمال األشغال البحرٌة . -

النمل البرى للبضائع و مزاولة اعمال تداول الحاوٌات و االنشطه المرتبطه بها من توزٌع و تستٌف وتعبئة   ،رأس مالها    -

لمتنملة واالصالح والتنظٌف ، عن اعمال الغسٌل والتشحٌم والصٌانة ا 13847برلم  21191121،لٌدت فى  25111110111

 للحاوٌات دون انشاء مراكز للصٌانة.

 اعمال التخزٌن واستغالل المخازن والمستودعات الجمركٌة )عدا مخازن الكٌماوٌات والمواد الخطرة( -

 الشحن الجوى للبضائع. -

 عد و حصر البضائع و تداول الحاوٌات. -

 تموٌن السفن. -

 تحمٌل وتفرٌغ السفن. -

 بٌع وشراء واٌجار الحاوٌات. -

 المٌام بؤعمال األشغال البحرٌة . -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ش 69النمل البرى للبضائع و مزاولة اعمال تداول الحاوٌات و االنشطه المرتبطه بها من توزٌع و تستٌف وتعبئة ، بجهة :  -

 -باب شرلى  -السلطان حسٌن 

 ٌن و اصالحشركة  ،  و تخز   Phoenix Logisticsفٌنٌكس لوجستكس -  193

 فً المناطك الحره و فً الموانى البحرٌة و الجوٌه مزاولة اعمال الشحن و التفرٌغ االلى لبضائع الصب و الجاف و البضائع

 العامه.

 تستٌف البضائع بالساحات و على وسائل النمل البرٌة و البحرٌة المختلفة. -

 ٌة .مزاولة اعمال تموٌن السفن و التورٌدات البحرٌة و العموم -

 شراء و بٌع جمٌع أنواع البواخر و الوحدات البحرٌة و استئجارها و تؤجٌرها و ادارتها. -

وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة   ،رأس مالها   

 ن و اصالح، عن و تخزٌ 13847برلم  21191121،لٌدت فى  25111110111

 فً المناطك الحره و فً الموانى البحرٌة و الجوٌه مزاولة اعمال الشحن و التفرٌغ االلى لبضائع الصب و الجاف و البضائع

 العامه.

 تستٌف البضائع بالساحات و على وسائل النمل البرٌة و البحرٌة المختلفة. -

 ة .مزاولة اعمال تموٌن السفن و التورٌدات البحرٌة و العمومٌ -

 شراء و بٌع جمٌع أنواع البواخر و الوحدات البحرٌة و استئجارها و تؤجٌرها و ادارتها. -

ش 69وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة ، بجهة : 

 -باب شرلى  -السلطان حسٌن 

 شركة  ،  هذه األنشطة .   Phoenix Logisticsفٌنٌكس لوجستكس -  194

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

 تحمٌك

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

 ، عن هذه األنشطة . 13847برلم  21191121،لٌدت فى  25111110111

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

 تحمٌك

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

 -باب شرلى  -ش السلطان حسٌن 69

 -استغالل العالمات التجارٌه فرنشاٌز  -التوكٌالت التجارٌه  -الفونتٌن لالستثمار العماري   شركة  ،  غرض الشركه  -  195

المماوالت العامه مع مراعاة احكام الموانٌن  -التورٌدات العمومٌه  -به لانونا التجاره العامه فٌما هو مسموح  -االستثمار العماري 

،لٌدت فى  1111110111واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسه هذه االنشطه    ،رأس مالها   

االستثمار العماري  -العالمات التجارٌه فرنشاٌز استغالل  -التوكٌالت التجارٌه  -، عن غرض الشركه  13858برلم  21191122

المماوالت العامه مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  -التورٌدات العمومٌه  -التجاره العامه فٌما هو مسموح به لانونا  -

ر وجه المطار طرٌك برج العرب بجوا 1السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسه هذه االنشطه ، بجهة : العمار رلم 

 -لسم العامرٌه ثان  12051صٌنٌه المطار الكٌلو  -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عالء طلعت لالستٌراد والتصدٌر   شركة  ،  غرض الشركة هو -  196

 عموم االستٌراد والتصدٌر .

 حك فى مزاولةفى شان سجل المستوردٌن، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 لهذا الغرض.

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

 21191111،لٌدت فى  121110111وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً   ،رأس مالها   

 ، عن غرض الشركة هو 13719برلم 

 عموم االستٌراد والتصدٌر .

 حك فى مزاولةفى شان سجل المستوردٌن، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 لهذا الغرض.

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

 -كوم حماده  -للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً ، بجهة : شارع الثورة بجوار هندسة الرى وٌجوز 

 عالء طلعت لالستٌراد والتصدٌر   شركة  ،  تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك -  197

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

 ، عن تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 13719برلم  21191111،لٌدت فى  121110111

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

 -كوم حماده  -شارع الثورة بجوار هندسة الرى 

 حسٌن دمحم ابراهٌم حسٌن وشرٌكته   شركة  ،  غرض الشركة  -  198

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة

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

 ، عن غرض الشركة  13767برلم  21191119،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها   

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة

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

 -دمنهور  -شارع عبدهللا الشرٌف بارض الجوٌلى  2بجهة : المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط : 

 األزارٌطة لخدمات طب األسنان   شركة  ،  غرض الشركة هو -  199

 الامة وتشغٌل مركز طبى متخصص فى عالج األسنان.

 البشرٌةالامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد 

 تجارة وتوزٌع المستلزمات الطبٌة.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن غرض الشركة هو 13771برلم  21191119،لٌدت فى  211110111

 الامة وتشغٌل مركز طبى متخصص فى عالج األسنان.

 مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة الامة وتشغٌل

 تجارة وتوزٌع المستلزمات الطبٌة.

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

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

 تحمٌك

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

 -باب شرلى  -االزارٌطة -عبدالحمٌد بدوى 

 شركة  ،  تحمٌك   MAAK PHARMمعان فارم إلدارة الصٌدلٌات  -  211

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

 ، عن تحمٌك 13795برلم  21191114،لٌدت فى  311110111

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

 7كومبوند كارفور السٌوف شارع مصطفى كامل عمارة رلم 

 -الرمل  - 2شمة  12الدور  3مدخل 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   MAAK PHARMمعان فارم إلدارة الصٌدلٌات  -  211

 ٌدلٌاتادارة الص

 إلامة وتشغٌل مركز االتصاالت )كول سنتر(

 خدمة توصٌل الطلبات للعمالء )دلٌفرى (

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

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

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

 ، عن غرض الشركة هو 13795برلم  21191114،لٌدت فى  311110111،رأس مالها   

 ادارة الصٌدلٌات

 إلامة وتشغٌل مركز االتصاالت )كول سنتر(

 خدمة توصٌل الطلبات للعمالء )دلٌفرى (

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

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

 7بجهة : كومبوند كارفور السٌوف شارع مصطفى كامل عمارة رلم 

 -الرمل  - 2شمة  12الدور  3مدخل 

 مطبعة مونتلاير   شركة  ،  أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك -  212

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

 ة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك، عن أعماال شبٌه 13891برلم  21191127،لٌدت فى  181110111

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

 -الرابعة الناصرٌة -بطل السالم امام مسجد الرحمة 

 -الرمل 

شركة  ،  تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول    Agro Trade Line - ATLاجرو ترٌد الٌن -  213

 أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

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

، عن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال  13893برلم  21191127فى ،لٌدت  1111110111

 شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

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

 العواٌد عزبة محسن -كر الصدٌك الدور االول ابو ب

 -المنتزه  - 7الكبرى نمرة 

 مطبعة مونتلاير   شركة  ،  غرض الشركة هو -  214

 الامة وتشغٌل مطبعة لطباعة مواد التعبئة والتغلٌف

 الموالع االلكترونٌة(تصمٌم برامج االنترنت واالعالنات والتصمٌمات المطبوعة وأعمال الجرافٌن )فٌما عدا إنشاء أو ادارة 

 الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة

 تصمٌم برامج تطبٌمات المحمول.

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

،لٌدت فى  181110111وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول   ،رأس مالها   

 ، عن غرض الشركة هو 13891برلم  21191127

 الامة وتشغٌل مطبعة لطباعة مواد التعبئة والتغلٌف

 ن )فٌما عدا إنشاء أو ادارة الموالع االلكترونٌة(تصمٌم برامج االنترنت واالعالنات والتصمٌمات المطبوعة وأعمال الجرافٌ

 الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة

 تصمٌم برامج تطبٌمات المحمول.

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

-للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول ، بجهة : ش بطل السالم امام مسجد الرحمة  وٌجوز

 -الرابعة الناصرٌة 

 -الرمل 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Agro Trade Line - ATLاجرو ترٌد الٌن -  215

 عموم التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1982لسنه  121انون رلم تلتزم الشركه باحكام الم

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

 المنظمة لهذا الغرض .

 التورٌدات العمومٌة.

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

 ، عن غرض الشركة هو 13893برلم  21191127،لٌدت فى  1111110111وٌجوز للشركة أن   ،رأس مالها   

 عموم التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1982لسنه  121 تلتزم الشركه باحكام المانون رلم

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

 المنظمة لهذا الغرض .

 التورٌدات العمومٌة.

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

 العواٌد عزبة محسن -وٌجوز للشركة أن ، بجهة : ش ابو بكر الصدٌك الدور االول 

 -المنتزه  - 7الكبرى نمرة 

 شركة  ،  غرض الشركة هو:   Ritz Lubricant For Mineral oilsرٌتز لوبرٌكانت للزٌوت المعدنٌة -  216

 الامة وتشغٌل مصنع لخلط و مزج و معالجة و تعبئة الزٌوت المعدنٌة.

 تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاف وتشمل :

 صٌانة آبار البترول وتنشٌطها -

 صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة - -

 حفر آبار المٌاه واآلبار غٌر العمٌمة الالزمة ألغراض البترول . -

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة -

 معالجة األسطح من الترسٌبات -

 الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التغلٌف وأنابٌب األنتاج -

 ، عن غرض الشركة هو: 13918برلم  21191128دت فى ،لٌ 2111110111الخدمات المتعلمة باالستكشاف   ،رأس مالها    -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الامة وتشغٌل مصنع لخلط و مزج و معالجة و تعبئة الزٌوت المعدنٌة.

 تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاف وتشمل :

 صٌانة آبار البترول وتنشٌطها -

 صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة - -

 المٌاه واآلبار غٌر العمٌمة الالزمة ألغراض البترول . حفر آبار -

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة -

 معالجة األسطح من الترسٌبات -

 الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التغلٌف وأنابٌب األنتاج -

 -العامرٌه  -هرة طرٌك اسكندرٌة الما 2305الخدمات المتعلمة باالستكشاف ، بجهة : الكٌلو  -

 أوس للتدرٌب واالستشارات   شركة  ،  غرض الشركة هو -  217

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.

 اعادة الهٌكلة االدارٌة للشركات والمشروعات.

 ٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذتمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتم

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .

، عن  13819برلم  21191115،لٌدت فى  511110111مالها   التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا   ،رأس 

 غرض الشركة هو

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.

 اعادة الهٌكلة االدارٌة للشركات والمشروعات.

 اسبة زٌادة رأس المال واالستحواذتمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمن

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .

 4الدور الثاتى علوى شمه رلم  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا ، بجهة : ش البكباشى العٌسوى 

 -المنتزه  -سٌدى بشر بحرى  -

 أوس للتدرٌب واالستشارات   شركة  ،  والتورٌدات العمومٌة وعموم التصدٌر. -  218

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات .

 ٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .أعمال التوص -

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . -

 ، عن والتورٌدات العمومٌة وعموم التصدٌر. 13819برلم  21191115،لٌدت فى  511110111،رأس مالها      -

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات .

 تحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .أعمال التوصٌف وال -

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . إدخال -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . -

 4الدور الثاتى علوى شمه رلم  -، بجهة : ش البكباشى العٌسوى  -

 -المنتزه  -سٌدى بشر بحرى  -

 مجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .أوس للتدرٌب واالستشارات   شركة  ،  إنتاج وتطوٌر النظم المد -  219

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات -

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعالم -

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

 والثمافً والفنً.

، عن  13819برلم  21191115،لٌدت فى  511110111المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة   ،رأس مالها   -

 لها والتدرٌب علٌها .إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌ

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات -

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعالم -

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

 والثمافً والفنً.

 4الدور الثاتى علوى شمه رلم  -المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة ، بجهة : ش البكباشى العٌسوى -

 -المنتزه  -سٌدى بشر بحرى  -

 أوس للتدرٌب واالستشارات   شركة  ،  الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . -  211



 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

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

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

 تحمٌك

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

 فكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة .، عن ال 13819برلم  21191115،لٌدت فى  511110111

 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 وغٌرها التً تزاول أعماال شب

 تحمٌك

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

 4الدور الثاتى علوى شمه رلم  -البكباشى العٌسوى 

 -المنتزه  -سٌدى بشر بحرى  -

211  - Future Center For Human Resources Development   شركة  ،  غرض الشركة هو 

 تمدٌم االستشارات فً كافة المجاالت و خاصة مجال الموارد البشرٌة )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات

 وراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فًالمتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األ

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

 الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات

 ، عن غرض الشركة هو 13877برلم  21191124،لٌدت فى  511110111الامة وتشغٌل   ،رأس مالها   

 تمدٌم االستشارات فً كافة المجاالت و خاصة مجال الموارد البشرٌة )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات

 مالٌة ألنشطة الشركات العاملة فًالمتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق ال

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

 الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات

 سٌدى - 313شمة  -الدور الثالث  -ش فٌكتور عمانوٌل  47الامة وتشغٌل ، بجهة : 

 -جابر 

212  - Future Center For Human Resources Development    شركة  ،  مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد

 البشرٌة

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

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

 تحمٌك



 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

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

 ، عن مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 13877برلم  21191124،لٌدت فى  511110111

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

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

 تحمٌك

 47تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو 

 سٌدى - 313شمة  -الدور الثالث  -ش فٌكتور عمانوٌل 

 -جابر 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Cairo 15كاٌرو فٌفتٌن  -  213

 انتاج و اخراج االفالم و برامج وثائمٌة و ثمافٌة

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن غرض الشركة هو 13726برلم  21191111،لٌدت فى  211110111

 انتاج و اخراج االفالم و برامج وثائمٌة و ثمافٌة

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

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

 تحمٌك

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

 -سٌدى جابر  -سموحة  -الدور الثامن  -فوزى معاذ 

 لدم الخٌر اللامة وتشغٌل المطاعم والكافٌهات   شركة  ،  غرض الشركة هو -  214

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

 التٌن اواى.

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن غرض الشركة هو 13913برلم  21191129،لٌدت فى  211110111

 جمٌع أنواع المؤكوالت والامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة(و تمدٌم 

 التٌن اواى.

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



 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

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

 تحمٌك

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

 باب شرلى -الشاطبى  -كامل مرسى مع دمحم حجاب 

 الحاره كافٌه   شركة  ،  غرض الشركة هو -  215

 كافٌترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت والامة و تشغٌل و ادارة المطاعم و ال

 التٌن اواى

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن غرض الشركة هو 13914برلم  21191129ت فى ،لٌد 191110111

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

 التٌن اواى

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

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

 تحمٌك

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

 -المنتزه  -المندره بحرى -طرٌك الجٌش  794رلم 

األخوة المتحدٌن لصناعة البالستٌن   شركة  ،  فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو  -  216

، عن فً مصر أو فً  13921برلم  21191129،لٌدت فى  511110111تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 111الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : المطعة رلم ) 

 -وادى النطرون  -المنطمة الصناعٌة -(بالمرحلة الثانٌة 

 رض الشركة هوكاٌرو جرٌن لالستثمار و التنمٌة   شركة  ،  غ -  217

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

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

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

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

 التصدٌر

 تجارة االسمدة والمبٌدات و البذور و المحاصٌل الزراعٌة.

 ض الشركة هو، عن غر 13811برلم  21191115،لٌدت فى  2111110111وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن   ،رأس مالها   



 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

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

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

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

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

 التصدٌر

 تجارة االسمدة والمبٌدات و البذور و المحاصٌل الزراعٌة.

 كوم -العجٌزي  -بجوار مجزر الصدور  -وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن ، بجهة : طرٌك المطار

 -حماده 

كاٌرو جرٌن لالستثمار و التنمٌة   شركة  ،  واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة  -  218

 هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

، عن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة  13811برلم  21191115،لٌدت فى  2111110111

 لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 كوم -العجٌزي  -مجزر الصدور بجوار  -طرٌك المطار

 -حماده 

 اتش ام جروب لالستثمار العمارى   شركة  ،  غرض الشركة هو -  219

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

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351الوزراء رلم جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس 

 .2118 

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

ول أعماال شبٌهة بؤعمالها   ،رأس مالها   وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزا

 ، عن غرض الشركة هو 13729برلم  21191112،لٌدت فى  1111110111

 االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351الوزراء رلم  جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس

 .2118 

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .



 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

 - 3/56اول أعماال شبٌهة بؤعمالها ، بجهة : لطعة رلم وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تز

 -مدٌنة النوبارٌة الجدٌده  -الحى الثانى  -الدور االول  -الطرٌك الدائرى 

 اتش ام جروب لالستثمار العمارى   شركة  ،  أو التً لد تعاونها على تحمٌك -  221

تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها    غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو

 ، عن أو التً لد تعاونها على تحمٌك 13729برلم  21191112،لٌدت فى  1111110111

لطعة غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 -مدٌنة النوبارٌة الجدٌده  -الحى الثانى  -الدور االول  -الطرٌك الدائرى  - 3/56رلم 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   African Trade Hubالمحور االفرٌمى للتجارة   -  221

 عموم التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة.

 اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فىفى شان تنظٌم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن

 المنظمة لهذا الغرض .

 تصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط اس

، عن غرض  13884برلم  21191127،لٌدت فى  1111110111وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه   ،رأس مالها   

 الشركة هو

 عموم التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة.

 ال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فىفى شان تنظٌم اعم 1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن

 المنظمة لهذا الغرض .

 ار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصد

 -سٌدى جابر  -سموحة  -وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه ، بجهة : ش بهاء الدٌن الغتورى 

شركة  ،  مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو    African Trade Hubالمحور االفرٌمى للتجارة   -  222

 التً لد تعاونها على تحمٌك

الها   غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس م

، عن مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد  13884برلم  21191127،لٌدت فى  1111110111

 تعاونها على تحمٌك

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : ش 

 -سٌدى جابر  -سموحة  -الدٌن الغتورى بهاء 

223  - Integrated  Business  Management -IBM   شركة  ،  غرض الشركة هو 

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 ادارة المشروعات.



 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

 لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بهابشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما  2112لسنة  311مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات.

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

اال شبٌهة بؤعمالها أو التً   ،رأس مالها   وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعم

 ، عن غرض الشركة هو 13932برلم  21191131،لٌدت فى  511110111

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 ادارة المشروعات.

 د بموافمة و اجراءات الترخٌص بهابشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ور 2112لسنة  311مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات.

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

شارع  11ٌهة بؤعمالها أو التً ، بجهة : وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شب

 -مٌناء البصل  -الوردٌان -شركة األلومنٌوم 

224  - Integrated  Business  Management -IBM   شركة  ،  لد تعاونها على تحمٌك 

لمانون .  ،رأس مالها   غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام ا

 ، عن لد تعاونها على تحمٌك 13932برلم  21191131،لٌدت فى  511110111

 11غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 -مٌناء البصل  -الوردٌان -شارع شركة األلومنٌوم 

 البوابة الغربٌة لالدارة والتسوٌك السٌاحى   شركة  ،  غرض الشركة هو: -  225

 إلامة وتنظٌم المإتمرات والمعارض )بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة وفٌما عدا الامة وتنظٌم المعارض

 السٌاحٌة(.

 المرى السٌاحٌة.اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة و

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 2112لسنة  311مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت )فٌما عدا انشاء او ادارة الموالع االلكترونٌة(.

، عن غرض  13936برلم  21191131،لٌدت فى  511110111رأس مالها   وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح   ،

 الشركة هو:

 إلامة وتنظٌم المإتمرات والمعارض )بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة وفٌما عدا الامة وتنظٌم المعارض

 السٌاحٌة(.

 اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة.

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 2112لسنة  311مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 ع االلكترونٌة(.التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت )فٌما عدا انشاء او ادارة الموال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 106 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 طرٌك مصر اسكندرٌة الزراعى امام المحافظة 7وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : الكٌلو 

 -الرمل  -الجدٌدة 

البوابة الغربٌة لالدارة والتسوٌك السٌاحى   شركة  ،  والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة  -  226

 األنشطةهذه 

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

غرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله 

 ً  طبما

، عن والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار  13936برلم  21191131،لٌدت فى  511110111نون .  ،رأس مالها   ألحكام الما

 التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

رضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله غ

 ً  طبما

 طرٌك مصر اسكندرٌة الزراعى امام المحافظة 7ألحكام المانون . ، بجهة : الكٌلو 

 -الرمل  -الجدٌدة 

 2118لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117ركة  ،  لسنة المصرٌة الٌونانٌة للتصدٌر واالستثمار   ش -  227

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

عمالها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤ

 تحمٌك

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 2118لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117، عن لسنة  13783برلم  21191111،لٌدت فى  3111110111

 دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وذلن

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة :  غرضها فً مصر أو فً الخارج

 -العامرٌه  -ش جٌالتى عزة  22الزراعٌٌن ن 

 عبد الرحمن احمد نٌازى منصور محفوظ وشركائه   شركة  ،  غرض الشركة  -  228

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة.

 ل التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .أعما

 عموم التورٌدات وعموم التصدٌر.

 مع االلتزام بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 107 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 والئحته التنفٌذة ، مع 2117لسنة  72حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم  الشركة بهذا الشرط ٌسمط

 ، عن غرض الشركة  13792برلم  21191114،لٌدت فى  7511110111عدم تمتع األنشطة خارج لانون   ،رأس مالها   

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة.

 ٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .أعمال التوص

 عموم التورٌدات وعموم التصدٌر.

 مع االلتزام بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام

 والئحته التنفٌذة ، مع 2117لسنة  72الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 -برج العرب  -الورش الغربٌة  52بالدور االول عمار رلم  2عدم تمتع األنشطة خارج لانون ، بجهة : حجره بشمة رلم 

نصور محفوظ وشركائه   شركة  ،  اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الواردهبه عبد الرحمن احمد نٌازى م -  229

 وبالئحته التنفٌذٌة.

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2117لسنة  72تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.   مع مراعاة

، عن اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الواردهبه  13792برلم  21191114،لٌدت فى  7511110111،رأس مالها   

 وبالئحته التنفٌذٌة.

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2117لسنة  72لنشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم تتعهد الشركة بممارسة ا

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، 

 -برج العرب  -الورش الغربٌة  52بالدور االول عمار رلم  2رلم بجهة : حجره بشمة 

231  - New Benchmark Constructions   شركة  ،  غرض الشركة هو 

 المماوالت العامة

 التسوٌك العمارى

 التورٌدات العمومٌة وعلى األخص تورٌدات مواد البناء

 سارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات ال

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها    غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها

 ، عن غرض الشركة هو 13927برلم  21191131،لٌدت فى  5111110111

 المماوالت العامة

 التسوٌك العمارى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 108 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التورٌدات العمومٌة وعلى األخص تورٌدات مواد البناء

 استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

اً ألحكام المانون . ، بجهة : غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبم

 -بحرى السكة الحدٌد  -لبلى الترعة -زاوٌة عبدالمادر 

 -العامرٌه 

 ابداع فور جولد للتعدٌن والمناجم   شركة  ،  اعمال -  231

 ضهاالوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غر

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

 ، عن اعمال 13712برلم  21191111،لٌدت فى  5111110111. فٌما عدا المناطك الصادر   ،رأس مالها   

 لشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضهاالوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس ا

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع هاتٌن

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

 سٌدى -برج المروة شارع مصطفى كامل وامٌن حسونة  6. فٌما عدا المناطك الصادر ، بجهة : 

 -المنتزه  -بشر لبلى 

ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351ن والمناجم   شركة  ،  بها لرار رئٌس الوزراء رلم ابداع فور جولد للتعدٌ -  232

 2118لسنة  356

 االستثمار العمارى .

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

ن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشتر

 تحمٌك

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

ولرار رئٌس  2117لسنة  351، عن بها لرار رئٌس الوزراء رلم  13712برلم  21191111،لٌدت فى  5111110111

 2118لسنة  356الجمهورٌة رلم 

 االستثمار العمارى .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 109 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

ن الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه م

 تحمٌك

 6غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 سٌدى -برج المروة شارع مصطفى كامل وامٌن حسونة 

 -المنتزه  -ر لبلى بش

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Novo Destinoنوفو دٌستٌنو للفنادق  -  233

 التجارة االلكترونٌة )فٌما عدا انشاء أو ادارة الموالع االلكترونٌة(

 اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 2112لسنة  311مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

برلم  21191111،لٌدت فى  1111110111رها   ،رأس مالها   وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌ

 ، عن غرض الشركة هو 13774

 التجارة االلكترونٌة )فٌما عدا انشاء أو ادارة الموالع االلكترونٌة(

 اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 2112ة لسن 311مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

 -سموحة -ماٌو  14عمارات الصٌادلة طرٌك  5وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها ، بجهة : 

 سٌدى جابر

 شركة  ،  التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك   Novo Destinoنوفو دٌستٌنو للفنادق  -  234

، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها    غرضها فً مصر أو فً الخارج

 ، عن التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 13774برلم  21191111،لٌدت فى  1111110111

 5ها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌ

 سٌدى جابر -سموحة -ماٌو  14عمارات الصٌادلة طرٌك 

 شركة  ،  غرض الشركةهو   Headwayهٌدواى لنظم التدرٌب  -  235

 عها .أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنوا -

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 ارات االطفال.تنمٌة و تدرٌب مه



 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

،لٌدت فى  181110111تلتزم الشركة إفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار   ،رأس مالها   

 ، عن غرض الشركةهو 13899برلم  21191128

 أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . -

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 الطفال.تنمٌة و تدرٌب مهارات ا

تلتزم الشركة إفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار ، بجهة : شارع نوح افندي متفرع من 

 -العطارٌن  -شارع فإاد 

 شركة  ،  والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام   Headwayهٌدواى لنظم التدرٌب  -  236

 والئحته التنفٌذة ، مع 2117لسنة  72مها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم الشركة بهذا الشرط ٌسمط ح

 عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الواردهبه وبالئحته التنفٌذٌة.

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2117لسنة  72انون االستثمار رلم تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بم

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

، عن والئحته  13899برلم  21191128،لٌدت فى  181110111وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها   

 التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام

 والئحته التنفٌذة ، مع 2117لسنة  72التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم  الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً

 عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الواردهبه وبالئحته التنفٌذٌة.

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2117لسنة  72الستثمار رلم تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون ا

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 -العطارٌن  -وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : شارع نوح افندي متفرع من شارع فإاد 

شركة  ،  والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه    Headwayهٌدواى لنظم التدرٌب  -  237

 األنشطة .

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

ً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   غرضها فً مصر أو ف

، عن والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه  13899برلم  21191128،لٌدت فى  181110111

 األنشطة .

لوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من ا

 تحمٌك

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 -العطارٌن  -شارع نوح افندي متفرع من شارع فإاد 



 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

 احمد مصطفى احمد دمحم عثمان وشرٌكه   شركة  ،  غرض الشركة  -  238

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع النسٌج وااللمشه.

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة.

 عموم االستٌراد و التصدٌر .

 شركة اى حك فى مزاولةفى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس ال 1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة

 لهذا الغرض .

 311111.111مع االلتزام بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته   ،رأس مالها   

 ، عن غرض الشركة  13844برلم  21191121،لٌدت فى 

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع النسٌج وااللمشه.

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة.

 عموم االستٌراد و التصدٌر .

 حك فى مزاولةفى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة

 لهذا الغرض .

س جناكلٌ -ش البحٌرة  13مع االلتزام بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته ، بجهة : 

 -الرمل  -

 احمد مصطفى احمد دمحم عثمان وشرٌكه   شركة  ،  التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام -  239

 والئحته التنفٌذة ، مع 2117لسنة  72الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 مشار إلٌه بالضمانات والحوافز الواردهبه وبالئحته التنفٌذٌة.عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار ال

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2117لسنة  72تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

، عن  13844برلم  21191121،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها      مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة

 التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام

 والئحته التنفٌذة ، مع 2117لسنة  72الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 ر إلٌه بالضمانات والحوافز الواردهبه وبالئحته التنفٌذٌة.عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشا

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2117لسنة  72تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 -الرمل  -جناكلٌس  -ش البحٌرة  13مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة : 



 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

احمد مصطفى احمد دمحم عثمان وشرٌكه   شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.   -  241

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة  13844برلم  21191121،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها   

 -الرمل  -جناكلٌس  -ش البحٌرة  13لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   EPIC Companyابن الدولٌة العربٌة لالستثمار والتجارة  -  241

 المماوالت العامة

 االستثمار العمارى .

 عموم التجارة.

 اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وذلن دون

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

ما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   غرضها فً مصر أو فً الخارج ، ك

 ، عن غرض الشركة هو 13733برلم  21191112،لٌدت فى  111110111

 المماوالت العامة

 االستثمار العمارى .

 عموم التجارة.

 سارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات ال

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

 6بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة :  غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها

 -سموحة  -برج الحٌاة 

 الكرم لالستثمار العمارى   شركة  ،  أو التً لد تعاونها على تحمٌك -  242

  غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها 

 ، عن أو التً لد تعاونها على تحمٌك 13761برلم  21191119،لٌدت فى  611110111

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : : 

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -حى ثانى  726

 العمارى   شركة  ،  غرض الشركة هو الكرم لالستثمار -  243

 االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه

 سنةل 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2118 

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها   ،رأس مالها   

 ، عن غرض الشركة هو 13761برلم  21191119،لٌدت فى  611110111



 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

 االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه

 سنةل 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2118 

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

 -حى ثانى  726وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها ، بجهة : : 

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده 

 ـ تجارة المبٌدات والمخصبات الزراعٌة.1تكنو فارم للمبٌدات والمخصبات الزراعٌة  ش.ذ.م.م   شركة  ،    -  244

 فى شؤن سجل المستوردٌن. 1982لسنة  121م الشركة بؤحكام المانون رلم مع ألتزا  

 مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . 

ول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزا 

التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها 

 وذلن ط بماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة.

 تجارة المبٌدات والمخصبات الزراعٌة. ـ1، عن  13918برلم  21191129،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها      - 

 فى شؤن سجل المستوردٌن. 1982لسنة  121مع ألتزام الشركة بؤحكام المانون رلم   

 مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . 

ن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشتر 

التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها 

 وذلن ط بماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة.

 -النوبارٌة  -الحى الثانى  -شارع عرابى 611م ، بجهة : عمار رل - 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Future Contractingفٌوتشر للمماوالت -  245

 المماوالت العامة.

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على  وٌجوز للشركة

 تحمٌك

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 ، عن غرض الشركة هو 13935برلم  21191131،لٌدت فى  1111110111

 المماوالت العامة.

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

أو التً لد تعاونها على  وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها

 تحمٌك

 6غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 -محرم بن  -شارع الوزٌرى مع احمد اٌوب 

شركة  ،  دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح    A ONEأٌه ون الدولٌة لعموم االستٌراد والتصدٌر واالستثمار العمارى  -  246

 والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 114 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

و الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله غرضها فً مصر أ

 ً  طبما

، عن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح  13914برلم  21191128،لٌدت فى  1111110111ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 ٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطةوالمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخ

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

ن كله غرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذل

 ً  طبما

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الحى االول  11ألحكام المانون . ، بجهة : عمارة 

247  - Soft Water                   Treatment Technology   شركة  ،  غرض الشركة هو 

 بٌع و صٌانة وتركٌب وحدات معالجة المٌاه )الفالتر(

 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 وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

ترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تش

 ، عن غرض الشركة هو 13811برلم  21191115،لٌدت فى  511110111

 بٌع و صٌانة وتركٌب وحدات معالجة المٌاه )الفالتر(

 الزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص ال

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

، بجهة : شمة غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . 

 طرٌك الجٌش 664( والكائنة فً عمار رلم  19رلم ) 

 -المنتزه  -_مٌامً 

 شركة  ،  الالزمة لممارسة هذه األنشطة .   Ithmar Financial Consultingاثمار لالستشارات المالٌة  -  248

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 ، عن الالزمة لممارسة هذه األنشطة . 13874برلم  21191123دت فى ،لٌ 1111110111

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

 33بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة :  غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها

 -العجمى  -البٌطاش شهر العسل -شارع مسجد السالم

 -الدخٌله 



 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  ،  غرض الشركة هو   Ithmar Financial Consultingاثمار لالستشارات المالٌة  -  249

 دراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المالتمدٌم االستشارات المالٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات وال

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 27المادة 

 نمٌة الموارد البشرٌة.الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وت

 1111110111وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص   ،رأس مالها   

 ، عن غرض الشركة هو 13874برلم  21191123،لٌدت فى 

 ت المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المالتمدٌم االستشارات المالٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسا

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 27المادة 

 الموارد البشرٌة.الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة 

-شارع مسجد السالم 33وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص ، بجهة : 

 -العجمى  -البٌطاش شهر العسل 

 -الدخٌله 

 إم إم جروب لالستثمار العمارى   شركة  ،  غرض الشركة هو -  251

 والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبهاالستثمار العمارى بالمدن 

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2118 

 رات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرا

 1111110111وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌه ة   ،رأس مالها   

 ، عن غرض الشركة هو 13727برلم  21191111،لٌدت فى 

 عات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبهاالستثمار العمارى بالمدن والمجتم

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2118 

 ارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات الس

مدخل ج عماره  1وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌه ة ، بجهة : شمة 

 مدٌنه النوبارٌه -االلف وحده  26

 -الجدٌده 

 إم إم جروب لالستثمار العمارى   شركة  ،  بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك -  251



 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

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 الها أو التً لد تعاونها على تحمٌك، عن بؤعم 13727برلم  21191111،لٌدت فى  1111110111

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : شمة 

 مدٌنه النوبارٌه -االلف وحده  26مدخل ج عماره  1

 -الجدٌده 

 ة  ،  غرض الشركة هوشرك   AK Engineeringاٌه كٌه إنجنٌرنج  -  252

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 تمدٌم االستشارات االدارٌة والهندسٌة والفنٌة )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة

 راق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌةزٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األو

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 27المنصوص علٌها فً المادة 

 اعداد الدراسات واألبحاث العلمٌة.

 رض الشركة هو، عن غ 13761برلم  21191119،لٌدت فى  511110111إلامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات   ،رأس مالها   

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 تمدٌم االستشارات االدارٌة والهندسٌة والفنٌة )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة

 الٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌةزٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق الم

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 27المنصوص علٌها فً المادة 

 اعداد الدراسات واألبحاث العلمٌة.

 -حدائك السراٌا شارع دمحم ابو الفتوح حساب  Bإلامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات ، بجهة : وحده 

شركة  ،  والندوات العلمٌه )بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على    AK Engineeringه كٌه إنجنٌرنج اٌ -  253

 حدة(.

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .

 مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة

 صورة وبٌانات إلى محتوى رلمًاألنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت و

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها   ،رأس مالها   

، عن والندوات العلمٌه )بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على  13761برلم  21191119،لٌدت فى  511110111

 حدة(.

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .

 مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة

 وبٌانات إلى محتوى رلمً األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 117 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

حدائك  Bوٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها ، بجهة : وحده 

 -اٌا شارع دمحم ابو الفتوح حساب السر

 شركة  ،  أو التً لد تعاونها على تحمٌك   AK Engineeringاٌه كٌه إنجنٌرنج  -  254

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون  ،رأس مالها   

 ، عن أو التً لد تعاونها على تحمٌك 13761برلم  21191119،لٌدت فى  511110111

ها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون ، بجهة : وحده غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌ

B  حدائك السراٌا شارع دمحم ابو الفتوح حساب- 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   AFD - ALFOUADالفإاد لألستثمار العماري  -اٌه اف دي  -  255

 االستثمار العمارى .

 السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات 

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

ها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحم

 ، عن غرض الشركة هو 13931برلم  21191131،لٌدت فى  111110111

 االستثمار العمارى .

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

ن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أ

 تحمٌك

 23غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 -ى جابر سٌد -رشدي  -ش الحكمة كفر عبده 

شركة  ،  للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً    Prodental Academyبرودنتال اكادٌمً  -  256

 تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 

، عن للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً  13912برلم  21191129،لٌدت فى  1111110111

 تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : الدور غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها 

 خلف بنزوان 29 -شارع بن محاسن  5 -االرضً 

 -الرمل  -سابما 

شركة  ،     Egyptian Spanish Company For Shoe Production ESPالشركة المصرٌة األسبانٌة لتصنٌع االحذٌة  -  257

ع لتصنٌع االحذٌة و الشنط و الجلود بكافة انواعهم و مستلزماتهم .  تجاره الجمله والتجزئه ٌجوز الغرض : الامة وتشغٌل مصن

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التً لد 

جوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌ

طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

، عن الغرض : الامة  13915برلم  21191129،لٌدت فى  151111110111التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 118 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وتشغٌل مصنع لتصنٌع االحذٌة و الشنط و الجلود بكافة انواعهم و مستلزماتهم .  تجاره الجمله والتجزئه ٌجوز للشركة ان تكون لها 

عاونها على تحمٌك مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التً لد ت

غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و 

اشرة الئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمب

 -لسم م البصل  -متفرع من المسجد المبارى  216نشاطها. ، بجهة : المصنع 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   New Civil For Construction And Tradingنٌو سٌفلكو للمماوالت والتجارة  -  258

 المماوالت العامة.

 التورٌدات العمومٌة.

 لمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح وا

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها    غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها

 ، عن غرض الشركة هو 13921برلم  21191129،لٌدت فى  1511110111

 المماوالت العامة.

 التورٌدات العمومٌة.

 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 وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 -الدخٌله  -الور سٌتى شارع الشهٌد احمد حمدى مجمع ف

 هورٌزون للتوكٌالت التجارٌة   شركة  ،  غرض الشركة هو -  259

 عموم التصدٌر

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس 1982لسنه  121التوكٌالت التجارٌة: تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض .

 تورٌدات عمومٌة

 المماوالت العامة

 تراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار ال

 ، عن غرض الشركة هو 13892برلم  21191127،لٌدت فى  2111110111وٌجوز   ،رأس مالها   

 عموم التصدٌر

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس 1982لسنه  121التوكٌالت التجارٌة: تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 119 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخلالشركة 

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض .

 تورٌدات عمومٌة

 المماوالت العامة

 الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص 

 -الدور الثانى  -االنفوشى  -وٌجوز ، بجهة : شارع الشٌخ دمحم عبده 

 -الجمرن 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Limaxلٌمكس لتجارة المالبس و توزٌعها  -  261

 تجارة المالبس الجاهزة و توزٌعها

 السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات 

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

ها بها وذلن طبماً ألحكام المانون  ،رأس مالها   غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحم

 ، عن غرض الشركة هو 13917برلم  21191128،لٌدت فى  191110111

 تجارة المالبس الجاهزة و توزٌعها

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

ز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على وٌجو

 تحمٌك

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون ، بجهة : عمارة 

 -المنتزه  - 56مع ش تماطع ش العٌسوي  38

 شركة  ،  غرض الشركة هو   SMS .Co. Logisticsاس ام اس لوجستكس -  261

 الشحن و التفرٌغ-

 التوكٌالت المالحٌة )فٌما عدا خدمات نمل السائحٌن(-

 النمل البحري للبضائع-

 إدارة و تشغٌل السفن و أعمال الصٌانة المتنملة للسفن .-

 التخلٌص الجمركً-

 تموٌن السفن-

 التورٌدات العمومٌة-

 تمدٌم الخدمات اللوجٌستٌة-

 بٌع و شراء السفن و استئجار و تاجٌر السفن-



 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

 الامة و تشغٌل و ادارة المخازن و المستودعات عدا مخازن الكٌماوٌات الخطرة-

 التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة-

 تنظٌم اعمالفى شان  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ، عن غرض الشركة هو 13911برلم  21191129،لٌدت فى  1111110111الوكاله   ،رأس مالها   

 الشحن و التفرٌغ-

 التوكٌالت المالحٌة )فٌما عدا خدمات نمل السائحٌن(-

 النمل البحري للبضائع-

 إدارة و تشغٌل السفن و أعمال الصٌانة المتنملة للسفن .-

 التخلٌص الجمركً-

 موٌن السفنت-

 التورٌدات العمومٌة-

 تمدٌم الخدمات اللوجٌستٌة-

 بٌع و شراء السفن و استئجار و تاجٌر السفن-

 الامة و تشغٌل و ادارة المخازن و المستودعات عدا مخازن الكٌماوٌات الخطرة-

 التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة-

 ظٌم اعمالفى شان تن 1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 -سٌدى جابر  -سموحة  -الوكاله ، بجهة : شارع فٌكتور عمانوٌل 

شركة  ،  التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها    SMS .Co. Logisticsاس ام اس لوجستكس -  262

 إال

 بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض . وبما ال ٌخل

 عد و حصر البضائع و تداول الحاوٌات-

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على  وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول

 تحمٌك

، عن التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك  13911برلم  21191129،لٌدت فى  1111110111غرضها   ،رأس مالها   

 فى مزاولة غرضها إال

 بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة

 وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 121 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 عد و حصر البضائع و تداول الحاوٌات-

 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 وغٌرها

 تحمٌك

 -سٌدى جابر  -سموحة  -غرضها ، بجهة : شارع فٌكتور عمانوٌل 

شركة  ،  فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها    SMS .Co. Logisticsاس ام اس لوجستكس -  263

 ً ، عن فً مصر أو  13911برلم  21191129،لٌدت فى  1111110111ألحكام المانون .  ،رأس مالها    أو تلحمها بها وذلن طبما

 -فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : شارع فٌكتور عمانوٌل 

 -سٌدى جابر  -سموحة 

شركة  ،  دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار    Sano Pharmaسانو فارما  -  264

 التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

صر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   غرضها فً م

، عن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط  13934برلم  21191131،لٌدت فى  21111110111

 ه األنشطة .استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذ

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : ش 

 شبرا -اله متفرع من شارع الروضه الدور الخامس عبدال

 -دمنهور  -

)اّل عادل عطٌة و اّل حداد ( وشركائهم   شركة  ،  نشاطها وٌشترط فى االستصالح واالستزراع ان تستخدم طرى الحدٌثه  -  265

،لٌدت فى  41111110111   ولٌس الرى بطرٌك الغمر اضافة نشاط الامة وتشغٌل مصنع لتدوٌر المخلفات الصلبة  ،رأس مالها

، عن نشاطها وٌشترط فى االستصالح واالستزراع ان تستخدم طرى الحدٌثه ولٌس الرى بطرٌك الغمر  13924برلم  21191131

وادى  -المنطمة الصناعٌة  -أ مرحلة اولً  47اضافة نشاط الامة وتشغٌل مصنع لتدوٌر المخلفات الصلبة ، بجهة : لطعة رلم 

 -النطرون

شركة  ،  الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال    Naturaناتشٌورا لمستحضرات التجمٌل و تسوٌك االدوٌة -  266

 شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

.  ،رأس مالها   غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون 

، عن الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو  13929برلم  21191131،لٌدت فى  11111110111

 التً لد تعاونها على تحمٌك

 21، بجهة :  غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .

 سٌدى -( 1شارع احمد الصدٌك الدور االول شمة رلم ) 

 -جابر 

ثنائً فوسفات  -إلامة و تشغٌل مصنع لتصنٌع   -1)اّل عادل عطٌة و اّل حداد ( وشركائهم   شركة  ،  غرض الشركة: -  267

خلط و تعبئة أسمده مركبة مخلوطة  - ثالثً فوسفات الصودٌوم " لألغراض الصناعٌة "  -الصودٌوم " لألغراض الصناعٌة "  



 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

NPK  بودرة و سائله   مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارت السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة

ة زراعٌة تجارة المبٌدات واسمد -4االستٌراد والتصدٌر  -3استصالح واستزراع االراضى البور والصحراوٌة  - 2لمباشرة نشاطها 

برلم  21191131،لٌدت فى  41111110111وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة   ،رأس مالها   

ثالثً  -ثنائً فوسفات الصودٌوم " لألغراض الصناعٌة "   -إلامة و تشغٌل مصنع لتصنٌع   -1، عن غرض الشركة: 13924

بودرة و سائله   مع مراعاة احكام الموانٌن  NPKخلط و تعبئة أسمده مركبة مخلوطة  -فوسفات الصودٌوم " لألغراض الصناعٌة "  

استصالح واستزراع  - 2واللوائح والمرارت السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها 

زراعٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  تجارة المبٌدات واسمدة -4االستٌراد والتصدٌر  -3االراضى البور والصحراوٌة 

 -وادى النطرون -المنطمة الصناعٌة  -أ مرحلة اولً  47التراخٌص الالزمة لمباشرة ، بجهة : لطعة رلم 

 تو ام سٌرفٌس للخدمات البٌئٌة   شركة  ،  غرض الشركة هو -  268

 تمدٌم خدمات النظافة و مكافحة الحشرات و الموارض لكافة المإسسات -

 ورٌدات عامة.ت

 تمدٌم االستشارات الزراعٌة و الالندسكٌب )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة

 رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 27علٌها فً المادة 

، عن  13925برلم  21191131،لٌدت فى  1111110111وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   

 غرض الشركة هو

 تمدٌم خدمات النظافة و مكافحة الحشرات و الموارض لكافة المإسسات -

 رٌدات عامة.تو

 تمدٌم االستشارات الزراعٌة و الالندسكٌب )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة

 رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 27علٌها فً المادة 

 -سٌدى جابر  -شارع المطائع  33وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : 

 ألنشطة .تو ام سٌرفٌس للخدمات البٌئٌة   شركة  ،  السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه ا -  269

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

، عن السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  13925برلم  21191131،لٌدت فى  1111110111

. 

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

 33جوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌ

 -سٌدى جابر  -شارع المطائع 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Naturaناتشٌورا لمستحضرات التجمٌل و تسوٌك االدوٌة -  271



 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

 والمكمالت الغذائٌة ومستحضرات التجمٌل والمستحضرات تصنٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والصٌدالنٌة واألغذٌة الخاصة -

 الطبٌة واالمصال واللماحات والمستلزمات واالجهزة والمعدات الطبٌة والمحالٌل الطبٌة والبرفانات واضافات والتطعٌمات واألدوٌة

 البٌولوجٌة بجمٌع أنواعها واالعالف والبرٌمكسات ومخصبات التربة واالعشاب الطبٌة لدى الغٌر.

 تجارة وتوزٌع وتسوٌك االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والصٌدالنٌة واألغذٌة الخاصة والمكمالت الغذائٌة ومستحضرات التجمٌل -

 ، عن غرض الشركة هو 13929برلم  21191131،لٌدت فى  11111110111والمستحضرات   ،رأس مالها   

 الخاصة والمكمالت الغذائٌة ومستحضرات التجمٌل والمستحضراتتصنٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والصٌدالنٌة واألغذٌة  -

 الطبٌة واالمصال واللماحات والمستلزمات واالجهزة والمعدات الطبٌة والمحالٌل الطبٌة والبرفانات واضافات والتطعٌمات واألدوٌة

 الغٌر.البٌولوجٌة بجمٌع أنواعها واالعالف والبرٌمكسات ومخصبات التربة واالعشاب الطبٌة لدى 

 تجارة وتوزٌع وتسوٌك االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والصٌدالنٌة واألغذٌة الخاصة والمكمالت الغذائٌة ومستحضرات التجمٌل -

 سٌدى -( 1شارع احمد الصدٌك الدور االول شمة رلم )  21والمستحضرات ، بجهة : 

 -جابر 

شركة  ،  الطبٌة واالمصال واللماحات والمستلزمات واالجهزة    Naturaناتشٌورا لمستحضرات التجمٌل و تسوٌك االدوٌة -  271

 والمعدات الطبٌة والمحالٌل الطبٌة والبرفانات واضافات

 والتطعٌمات واألدوٌة البٌولوجٌة بجمٌع أنواعها واالعالف والبرٌمكسات ومخصبات التربة واالعشاب الطبٌة

 مستحضرات التجمٌل لدى الجهات المختصه.انهاء اجراءات تسجٌل االدوٌة والمستحضرات الطبٌة و-

 عموم التصدٌر.-

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

، عن الطبٌة  13929برلم  21191131،لٌدت فى  11111110111وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من   ،رأس مالها   

 واالمصال واللماحات والمستلزمات واالجهزة والمعدات الطبٌة والمحالٌل الطبٌة والبرفانات واضافات

 والتطعٌمات واألدوٌة البٌولوجٌة بجمٌع أنواعها واالعالف والبرٌمكسات ومخصبات التربة واالعشاب الطبٌة

 ات التجمٌل لدى الجهات المختصه.انهاء اجراءات تسجٌل االدوٌة والمستحضرات الطبٌة ومستحضر-

 عموم التصدٌر.-

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

 سٌدى -( 1شارع احمد الصدٌك الدور االول شمة رلم )  21وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من ، بجهة : 

 -جابر 

 شركة  ،  البترولً   Ritz Lubricant For Mineral oilsرٌتز لوبرٌكانت للزٌوت المعدنٌة -  272

 الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء

 جارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل مستوىكانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او ت

 الفنادق والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثالثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه منها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 124 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 على نصف اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع

 ، عن البترولً 13918برلم  21191128،لٌدت فى  2111110111إلدارة والتسوٌك السٌاحً   ،رأس مالها   ا

 الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء

 ٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل مستوىكانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجار

 الفنادق والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثالثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه منها

 على نصف اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع

 -العامرٌه  -طرٌك اسكندرٌة الماهرة  2305ارة والتسوٌك السٌاحً ، بجهة : الكٌلو اإلد

شركة  ،  للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة    Ritz Lubricant For Mineral oilsرٌتز لوبرٌكانت للزٌوت المعدنٌة -  273

 والمرى السٌاحٌة

 شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بهابشان  2112لسنة  311مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 السٌاحه العالجٌه للمرضى وذلن بتنظٌم اجراءات الحجز لدى المستشفٌات والمراكز الطبٌه والعالجٌة و غٌرها مما ٌصدر -

 بتحدٌده لرار من الوزٌر المختص بالصحة بالتنسٌك مع الوزٌر المختص بالسٌاحة

ة البٌئٌة و ذلن بإلامة و إدارة النزل البٌئٌة و موالع مشاهدة الطٌور و الشعاب المرجانٌة و غٌرها   ،رأس مالها   السٌاح

 ، عن للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة 13918برلم  21191128،لٌدت فى  2111110111

 ات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بهابشان شرك 2112لسنة  311مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 السٌاحه العالجٌه للمرضى وذلن بتنظٌم اجراءات الحجز لدى المستشفٌات والمراكز الطبٌه والعالجٌة و غٌرها مما ٌصدر -

 بتحدٌده لرار من الوزٌر المختص بالصحة بالتنسٌك مع الوزٌر المختص بالسٌاحة

 2305لبٌئٌة و ذلن بإلامة و إدارة النزل البٌئٌة و موالع مشاهدة الطٌور و الشعاب المرجانٌة و غٌرها ، بجهة : الكٌلو السٌاحة ا

 -العامرٌه  -طرٌك اسكندرٌة الماهرة 

 شركة  ،  من النظم البٌئٌة المتمٌزة.   Ritz Lubricant For Mineral oilsرٌتز لوبرٌكانت للزٌوت المعدنٌة -  274

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . -

 انشاء الجامعات / انشاء او اداره او تشغٌل مدارس ومعاهد التعلٌم الفنى

 ناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبهاالستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والم

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2118 

 ، عن من النظم البٌئٌة المتمٌزة. 13918برلم  21191128،لٌدت فى  2111110111الشحن   ،رأس مالها   

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . -

 انشاء الجامعات / انشاء او اداره او تشغٌل مدارس ومعاهد التعلٌم الفنى

 لمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبهاالستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة وا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 125 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2118 

 -العامرٌه  -طرٌك اسكندرٌة الماهرة  2305الشحن ، بجهة : الكٌلو 

شركة  ،  والتفرٌغ و التخزٌن للمواد البترولٌة و    Ritz Lubricant For Mineral oilsنٌةرٌتز لوبرٌكانت للزٌوت المعد -  275

 الزٌوت المعدنٌة.

 إلامة و تشغٌل معامل تكرٌر البترول.

 إلامة مركز صٌانة السٌارات بكافة أنواعها.

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121والمانون رلم  1982ه لسن 121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها

،  13918برلم  21191128،لٌدت فى  2111110111من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة   ،رأس مالها   

 عن والتفرٌغ و التخزٌن للمواد البترولٌة و الزٌوت المعدنٌة.

 إلامة و تشغٌل معامل تكرٌر البترول.

 إلامة مركز صٌانة السٌارات بكافة أنواعها.

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها

 -العامرٌه  -اسكندرٌة الماهرة طرٌك  2305من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة ، بجهة : الكٌلو 

 شركة  ،  لهذا الغرض   Ritz Lubricant For Mineral oilsرٌتز لوبرٌكانت للزٌوت المعدنٌة -  276

 التورٌدات العمومٌة.

 إلتزامتلتزم الشركة إفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم 

 والئحته التنفٌذة ، مع 2117لسنة  72الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الواردهبه وبالئحته التنفٌذٌة.

،لٌدت فى  2111110111وارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار   ،رأس مالها   تتعهد الشركة بممارسة النشاط ال

 ، عن لهذا الغرض 13918برلم  21191128

 التورٌدات العمومٌة.

 امتلتزم الشركة إفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتز

 والئحته التنفٌذة ، مع 2117لسنة  72الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الواردهبه وبالئحته التنفٌذٌة.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 126 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

طرٌك اسكندرٌة الماهرة  2305تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار ، بجهة : الكٌلو 

 -العامرٌه  -

والئحته التنفٌذٌة  2117لسنة  72شركة  ،  رلم    Ritz Lubricant For Mineral oilsرٌتز لوبرٌكانت للزٌوت المعدنٌة -  277

 لبل

 ط الخارج عن تلن المجاالت.النشا

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 ٌكتحم

غرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله 

 ً  طبما

والئحته التنفٌذٌة  2117لسنة  72، عن رلم  13918برلم  21191128،لٌدت فى  2111110111ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 لبل

 المجاالت.النشاط الخارج عن تلن 

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله غرضها فً مصر 

 ً  طبما

 -العامرٌه  -طرٌك اسكندرٌة الماهرة  2305ألحكام المانون . ، بجهة : الكٌلو 

278  - World Wide For Exporting And Trade (We Tradeشركة  ،  مع الشركات وغٌر   ) ها التً تزاول أعماال شبٌهة

 بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون  ،رأس مالها   

ول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد ، عن مع الشركات وغٌرها التً تزا 13928برلم  21191131،لٌدت فى  1111110111

 تعاونها على تحمٌك

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون ، بجهة : ش 

 -المنتزه  -خورشٌد  -الرحمة 

279  - World Wide For Exporting And Trade (We Tradeشر   )كة  ،  غرض الشركة هو 

 عموم التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة.

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ال ٌخل باحكام الموانٌنمزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما 

 المنظمة لهذا الغرض .

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 127 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن غرض ،  13928برلم  21191131،لٌدت فى  1111110111وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه   ،رأس مالها   

 الشركة هو

 عموم التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة.

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 خل باحكام الموانٌنمزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌ

 المنظمة لهذا الغرض .

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

 -المنتزه  -خورشٌد  -وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه ، بجهة : ش الرحمة 
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 التورٌدات العمومٌة .• 

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ 1982لسنه  121التوكٌالت التجارٌة )تلتزم الشركه باحكام المانون رلم • 

 صول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبماتؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الح

 ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض (.

 تموٌن السفن .• 

 إدارة وتشغٌل السفن وأعمال الصٌانة المتنملة للسفن .• 

،لٌدت فى  5111110111أس مالها   إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات   ،ر• 

 ، عن والمعملٌة. 13912برلم  21191128

 التورٌدات العمومٌة .• 

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ 1982لسنه  121التوكٌالت التجارٌة )تلتزم الشركه باحكام المانون رلم • 

 لى التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبماتؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول ع

 ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض (.

 تموٌن السفن .• 

 إدارة وتشغٌل السفن وأعمال الصٌانة المتنملة للسفن .• 

برج العسال ش البستان متفرع من إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات ، بجهة : • 

 المندرة -طرٌك الجٌش 

 -المنتزه  -بحرى 

 شركة  ،  .   Triple - S - Engineeringترٌبل إس الهندسٌة  -  281

 تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشافات وتشمل :• 

 صٌانة أبار البترول وتنشٌطها ..



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 128 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ات البترولٌة ..صٌانة معدات الحفر والمضخ

 حفر أبار المٌاه واآلبار غٌر العمٌمة الالزمة ألغراض البترول . ..

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة . ..

 معالجة األسطح من التسرٌبات . ..

 الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التغلٌف وأنابٌب اإلنتاج . ..

 ولً . ..الخدمات المتعلمة باالستكشاف البتر

، عن  13912برلم  21191128،لٌدت فى  5111110111وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   

. 

 تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشافات وتشمل :• 

 صٌانة أبار البترول وتنشٌطها ..

 صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة ..

 حفر أبار المٌاه واآلبار غٌر العمٌمة الالزمة ألغراض البترول . ..

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة . ..

 معالجة األسطح من التسرٌبات . ..

 الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التغلٌف وأنابٌب اإلنتاج . ..

 لمتعلمة باالستكشاف البترولً . ..الخدمات ا

 المندرة -وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : برج العسال ش البستان متفرع من طرٌك الجٌش 

 -المنتزه  -بحرى 

الالزمة لممارسة هذه شركة  ،  السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص    Triple - S - Engineeringترٌبل إس الهندسٌة  -  282

 األنشطة .

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

.  ،رأس مالها   غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون 

، عن السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  13912برلم  21191128،لٌدت فى  5111110111

. 

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : برج  غرضها فً مصر

 المندرة -العسال ش البستان متفرع من طرٌك الجٌش 

 -المنتزه  -بحرى 
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 129 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .أعمال التوص -

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 ذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .و

،  13916برلم  21191129،لٌدت فى  511110111وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات   ،رأس مالها   

 عن غرض الشركة هو

 لتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .أعمال التوصٌف وا -

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 ون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وذلن د

 سٌدى بشر بحرى امام مستشفى-ش جمال عبدالناصر  229وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات ، بجهة : 

 -المنتزه  -الدور األول -شرق المدٌنه 

شركة  ،  وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها    Tarwiqa For Softwareتروٌمة للبرمجٌات  -  284

 على تحمٌك

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

، عن وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على  13916برلم  21191129لٌدت فى ، 511110111

 تحمٌك

 229غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 مام مستشفىسٌدى بشر بحرى ا-ش جمال عبدالناصر 

 -المنتزه  -الدور األول -شرق المدٌنه 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Genova Pharmaceutical Companyجٌنوفا للصناعات الدوائٌة -  285

 تجارة و توزٌع و تسوٌك األدوٌة و المكمالت الغذائٌة و ألبان االطفال و مستحضرات التجمٌل و المستلزمات الطبٌة دون

 تحضٌرها و تصنٌع كل ما سبك لدى الغٌر.

 التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة.

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 لمختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌنمزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات ا

 المنظمة لهذا الغرض .

 ، عن غرض الشركة هو 13922برلم  21191129،لٌدت فى  1111110111وذلن دون   ،رأس مالها   

 تجارة و توزٌع و تسوٌك األدوٌة و المكمالت الغذائٌة و ألبان االطفال و مستحضرات التجمٌل و المستلزمات الطبٌة دون

 و تصنٌع كل ما سبك لدى الغٌر.تحضٌرها 



 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

 التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة.

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 بما ال ٌخل باحكام الموانٌنمزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و

 المنظمة لهذا الغرض .

 -الدخٌله  -وذلن دون ، بجهة : خلف مسجد عباس غرٌب 

شركة  ،  اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح    Genova Pharmaceutical Companyجٌنوفا للصناعات الدوائٌة -  286

 ارسة هذه األنشطة .والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لمم

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

ها   غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مال

، عن اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط  13922برلم  21191129،لٌدت فى  1111110111

 استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

د تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً ل

 تحمٌك

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : خلف 

 -الدخٌله  -مسجد عباس غرٌب 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   Swed Pharmaسوٌد فارما لعموم التجارة و االدوٌة البٌطرٌة  -  287

 التصنٌع لدى الغٌر لألدوٌة البٌطرٌة و األدوٌة الطبٌة و الجٌالتٌنٌة و المعطارات و المنظفات و المطهرات و االعالف و اضافات

 االعالف و توزٌع و تجارة كل ما سبك

 وال ٌنشئ تؤسٌس فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، 1982لسنه  121التوكبالت التجارٌة: تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض .

 عموم التورٌدات

 ، عن غرض الشركة هو 13732برلم  21191112،لٌدت فى  111110111وذلن   ،رأس مالها   

 التصنٌع لدى الغٌر لألدوٌة البٌطرٌة و األدوٌة الطبٌة و الجٌالتٌنٌة و المعطارات و المنظفات و المطهرات و االعالف و اضافات

 االعالف و توزٌع و تجارة كل ما سبك

 وال ٌنشئ تؤسٌس فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، 1982لسنه  121التوكبالت التجارٌة: تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض .

 عموم التورٌدات

 -المنتزه  -سٌدي بشر ترام  -على رضا برج الماضى  1وذلن ، بجهة : 



 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

شركة  ،  دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح    Swed Pharmaا لعموم التجارة و االدوٌة البٌطرٌة سوٌد فارم -  288

 والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

ها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمال

 تحمٌك

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

بشرط ، عن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، و 13732برلم  21191112،لٌدت فى  111110111

 استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

 1طبماً ألحكام المانون . ، بجهة :  غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن

 -المنتزه  -سٌدي بشر ترام  -على رضا برج الماضى 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   JET TRADING COMPANY   -JETTCOجٌتكو                           -جٌت للتجارة  -  289

 ةالتجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا و التورٌدات العمومٌ

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 غرضهاالوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة 

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 المماوالت العمومٌة.

 ، عن غرض الشركة هو 13751برلم  21191118،لٌدت فى  21111110111أعمال صٌانة المعدات   ،رأس مالها   

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا و التورٌدات العمومٌة

 الستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌةا

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 هاالوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرض

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 المماوالت العمومٌة.

 الدور األرضى شمة-أعمال صٌانة المعدات ، بجهة : شارع ابو تالت أمام مسجد الحى 

 -الدخٌله  -( 1

شركة  ،  والكشف عن جودتها    JET TRADING COMPANY   -JETTCOجٌتكو                           -جٌت للتجارة  -  291

 )دون انشاء مركز صٌانة(

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 132 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 ، عن والكشف عن جودتها )دون انشاء مركز صٌانة( 13751برلم  21191118ٌدت فى ،ل 21111110111

 وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول 

 تحمٌك

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 الدور األرضى شمة-شارع ابو تالت أمام مسجد الحى 

 -الدخٌله  -( 1

291  - ElShrouk Star Medical   شركة  ،  المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 االستثمار العمارى .-3

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً-4

 االستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراعهاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح و

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

 2118لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

، عن المختصة وبما ال ٌخل  13923برلم  21191129،لٌدت فى  11111110111وذلن دون اإلخالل بؤحكام   ،رأس مالها   

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 االستثمار العمارى .-3

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً-4

 راع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراعهاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستز

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

 2118لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 -كوم حماده  -وذلن دون اإلخالل بؤحكام ، بجهة : متفرع من شارع الثورة 

292  - ElShrouk Star Medical    شركة  ،  الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة

 لممارسة هذه األنشطة .

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

لخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   غرضها فً مصر أو فً ا

، عن الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص  13923برلم  21191129،لٌدت فى  11111110111

 الالزمة لممارسة هذه األنشطة .



 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

شترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن ت

 تحمٌك

غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 -كوم حماده  -متفرع من شارع الثورة 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    21191119، وفى تارٌخ    1442منشؤة حلٌم عوٌضه عٌسً نٌو السالم تكس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 2119-11-9فى  945محو/شطب السجل  محو المٌد برلم 

تم    21191119، وفى تارٌخ    1442منشؤة حلٌم عوٌضه عٌسً نٌو السالم تكس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 2119-11-9فى  945محو/شطب السجل  محو المٌد برلم 

، وفى    5961كربون لكمالٌات السٌارات لصاحبها / هشام صبرى احمد عثمان عبد العال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 2119-11-23فى  952تم محو/شطب السجل  محو المٌد برلم    21191123تارٌخ 

، وفى    5961الٌات السٌارات لصاحبها / هشام صبرى احمد عثمان عبد العال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : كربون لكم   - 4

 2119-11-23فى  952تم محو/شطب السجل  محو المٌد برلم    21191123تارٌخ 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

لصاحبها / ربٌع فتحى توفٌك عطى   fourth pyramid for catering servicesرامٌد فور كاترٌنج سٌرفٌس منشؤة فورث بٌ -  1

تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح   21191112وفً تارٌخ ،   4318تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم 

 جنٌه   511110111رأس ماله ،

لصاحبها / ربٌع فتحى توفٌك عطى   fourth pyramid for catering servicesفور كاترٌنج سٌرفٌس منشؤة فورث بٌرامٌد  -  2

تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح   21191112وفً تارٌخ ،   4318تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم 

 جنٌه   511110111رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   9133لحوم  لصاحبها )على جمال الدٌن على ساسه(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم الوطنٌة المصرٌة لتصنٌع ال -  3

 جنٌه   15111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191111



 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

  9133ساسه(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم الوطنٌة المصرٌة لتصنٌع اللحوم و الدواجن  لصاحبها )على جمال الدٌن على  -  4

 جنٌه   15111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191111وفً تارٌخ ، 

ارٌخ ، وفً ت  9133الوطنٌة المصرٌة لتصنٌع اللحوم  لصاحبها )على جمال الدٌن على ساسه(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   15111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191111

  9133الوطنٌة المصرٌة لتصنٌع اللحوم و الدواجن  لصاحبها )على جمال الدٌن على ساسه(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   15111110111ل , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس الما  21191111وفً تارٌخ ، 

منشاة مصنع توب كٌمٌكال لتصنٌع المبٌدات والكٌماوٌات المتخصصة لصاحبها /شولى مختار محروس عٌد  تاجر فرد ،، سبك  -  7

تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:     21191114وفً تارٌخ ،   5516لٌده برلم 

 جنٌه   9111110111،

وفً   12626األنوار لالستثمار العمارى و الخدمات البترولٌة . لصاحبها انور صابر احمد على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   111111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191122تارٌخ ، 

وفً   12626األنوار لالستثمار العمارى و الخدمات البترولٌة . لصاحبها انور صابر احمد على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   111111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191122تارٌخ ، 

وفً تارٌخ ،   5227رس للتنمٌة الزراعٌة والتجارة لصاحبها / احمد ناصر الجبالى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم منشاة حو -  11

 جنٌه   511111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191122

وفً تارٌخ ،   5227د ناصر الجبالى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم منشاة حورس للتنمٌة الزراعٌة والتجارة لصاحبها / احم -  11

 جنٌه   511111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191122

تارٌخ ، وفً   12873واٌت سبٌرٌت أوٌل لصاحبها : محمود محسن دمحم محمود دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   3511110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191127

وفً تارٌخ   5358لصاحبها / ابراهٌم دمحم ابراهٌم حماد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  Three Childrenمنشاة ثرى شٌلدرن  -  13

 جنٌه   41111110111ف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وص  21191128، 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

كٌان لالستثمار العمارى و التورٌدات العمومٌة لصاحبها : عبدالجواد مصطفى عبدالجواد دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  1

بجوار مستشفى  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، طرٌك كوم حماده الدلنجات  21191111وفً تارٌخ  13722برلم    

 كوم حماده -الحمٌات 

وفً تارٌخ  13714لصاحبها : تامردمحم على عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     Egypt UCOت ٌو سى أو اٌجب -  2

 -برج العرب  -بجوار منزل ا/ممدوح  21تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  بهٌج ش  21191111

وفً تارٌخ  13713فرد ،  سبك لٌده برلم     الفرعونٌة للمطن الطبى لصاحبها : احمد ضاحى محمود عطٌه ، تاجر -  3

 -العامرٌه  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، مرغم خلف فتحى محمود  21191111



 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

لصاحبها / ربٌع فتحى توفٌك عطى  fourth pyramid for catering servicesمنشؤة فورث بٌرامٌد فور كاترٌنج سٌرفٌس  -  4

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، شارع االتحاد بجوار ثالجة  21191112وفً تارٌخ  4318م    ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل

 -اول العامرٌة  -شمة بالدور الثانى علوى ٌسار السلم  -ملن حازم حارس  -العامرٌة 

وفً  13736ر فرد ،  سبك لٌده برلم    المستمبل لالستثمار العمارى و الزراعى لصاحبها : دمحم دمحم عبدالعاطى عبدالداٌم ، تاج -  5

 -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ش مضرب التحرٌر  21191113تارٌخ 

تم  21191117وفً تارٌخ  13744المهاتوب لصاحبها : دمحم السعدى عبدالعزٌز الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

امتداد المنطمة الصناعٌة الرابعة  - 8بلون  - 9011كز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط : ق تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المر

 -برج العرب  -

 13753االدهم لالستثمار العمارى والتنمٌة لصاحبها : ادهم مصطفى كامل محمود العزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 -الدخٌله  -البٌطاش  -شارع الحنفٌة  5تؤشٌر:   ،  تم تعدٌل العنوان , وصف الـ 21191118وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  9421علم الصحراء للخدمات البترولٌة ) لصاحبها/ سعٌد حسن على حسٌن  (. ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 - 115شارع  -51ار رلم بالعم 1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة مولع ممارسة نشاط الثانى : شمة رلم  21191118

 الماهرة  -المعادى 

وفً تارٌخ  13747واٌت استار جولدن اوٌل لصاحبها : دمحم عبد الفضٌل عبدالخالك الطباخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

(  17بلون )  (21-21تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى ومولع ممارسة نشاط : المطعة رلم) 21191118

 -برج العرب  -المنطمة الصناعٌة جنوب الثالثة 

 ال عاصم للنسٌج والصباغة والمالبس الجاهزة والطباعة -  11

تم  21191119وفً تارٌخ  13771والتطرٌز والتسوٌك لصاحبها : سمٌر احمد محمود الجندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    

 -( بمجمع الصناعات الصغٌرة 6( بالعمار رلم )  316الوحدة رلم )  -الدور الثالث علوي تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،

 -منطمة العجمً البٌطاش -الكائن بشارع المدٌنة 

 -الدخٌله 

تم تعدٌل العنوان  21191111وفً تارٌخ  13785العنٌزان  لصاحبها عزام سامى العنٌزان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

  -برج العرب  -1الدور األول شبمة  6ف الـتؤشٌر:   ، المجاورة السادسة عمارة , وص

لصاحبها : مى ماهر عبدالمجٌد دمحم فرهود ، تاجر فرد ،  سبك   Marshia For Apparelمارشٌا لصناعة المالبس الجاهزة  -  12

ر:   ، المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط : تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌ 21191113وفً تارٌخ  12733لٌده برلم    

 االسكندرٌة-باب شرلى  -اش االندلس االبراهٌمٌة 25

 13794اسكندرٌة لتطبٌمات الذكاء االصطناعى لصاحبها : عمرو سلٌمان مصطفى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 -سٌدى جابر  -سبورتنج  -شارع طٌبة  121، خلف    تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر: 21191114وفً تارٌخ 

تم  21191115وفً تارٌخ  13811الفرٌد جروب لصاحبها : فرٌد صالح دمحم ابو شوشة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 -المنتزه  -سٌدى بشر  -تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، مدٌنة فٌصل 

وفً  13842لصاحبها : احمد عبدالرازق حسنٌن امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    Line Back Pressالٌن بان برٌس -  15

برج العرب  -الدور الثانً علوي  -االسكان الشعبً  - 19تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، عمارة  21191121تارٌخ 

 -برج العرب  -الجدٌده 

ترونى لصاحبها : اسماعٌل بن حسن بن دمحم البهكلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الدلٌل السهل للبرمجٌات والتسوٌك االلك -  16

 - 5الدور الثانى علوى رلم  -شارع الدكتور دمحم السٌد  9تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  21191121وفً تارٌخ  13837

 -سٌدى جابر 



 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

لصاحبها : دمحم انور دمحم مدكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    OSH Arabia Associationمإسسة اوة اس اتش العربٌة  -  17

 -المنتزه  -المعمورة  - 25متفرع من شارع  8تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، شارع  21191121وفً تارٌخ  13852

وفً تارٌخ  13855رلم    لصاحبها : مروه حمدى عبدالسالم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب Tamraiتمراى  -  18

 -سٌدى جابر  -سموحة  -شارع اسماعٌل سري  4تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  21191121

تم تعدٌل  21191121وفً تارٌخ  13851اٌمن جابر لصاحبها : اٌمن جابر السٌد ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 - 23لمركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط : منطمة مرغم الصناعٌة امام مصنع النٌل للصابون ن العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ا

 -العامرٌه

 8971جرٌن الٌف للبسكوٌت والشٌكوالته لصاحبتها )عزه مصطفى عبد العزٌز محارم( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

طرٌك  27ٌر:   ، المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط :الكٌلو تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤش 21191123وفً تارٌخ 

 البحٌره-كفر الدوار-االسكندرٌه الماهره الزراعى السرٌع

وفً تارٌخ  13868الماسة للمنتجات الورلٌة لصاحبها : احمد ابراهٌم احمد حسن البعلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 -المنتزه  -مع البحرٌة أمام مكتب برٌد العبور  1وصف الـتؤشٌر:   ، تماطع ش تم تعدٌل العنوان ,  21191123

وفً تارٌخ  13876مستر رابٌت لتربٌة الطٌور لصاحبها : دمحم سعد فهمى شوشان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 -ٌه العامر -مصطفى كامل -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، نجع حماد  21191124

 13896دمحم فوزى رجب ابراهٌم المراجى  لصاحبها : دمحم فوزى رجب ابراهٌم المراجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 كفر الدوار  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، البسلمون بجوار الجمعٌة الزراعٌة  21191127وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  13913اسالم دمحم توفٌك السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اٌجل لتشكٌل المعادن لصاحبها : -  24

مساكن غرب النوبارٌة خلف مساكن  -الصحراوى  Aبحرى طرٌك 21تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ن  21191128

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -حسن عالم 

وفً تارٌخ  13916: احمد صالح على عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد صالح على عبدالحلٌم لصاحبها -  25

 المنتزه -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، عزبة الروضة التابعة لجمعٌة التوفٌمٌة  21191128

تم  21191129فً تارٌخ و 13919الواحة لألغذٌه لصاحبها : اشرف حنفى زوام صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

المنطمة -أ( بالمرحلة األولى 9تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسً و مولع ممارسة النشاط : المطعة رلم ) 

 -وادى النطرون  -الصناعٌة 

وفً  13917لٌده برلم     المغربً لصناعات الورق و الكرتون لصاحبها : دمحم دمحم طارق دمحم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك -  27

مرغم  -خلف سجاد مكة و حدٌد بشاى  -ش مصرف النوبارٌة شمال  7تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  21191129تارٌخ 

 -العامرٌه  -

وفً تارٌخ  13931براٌتون لتجارة الجملة والتجزئة لصاحبها : فاضل سوادى مفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 9الدور الثانى علوى شمة  19تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، سٌدى بشر شارع على باشا ابراهٌم عمارة رلم  21191131

 -المنتزه  -

وفً تارٌخ  13933الكرتون لصاحبها : أحمد نبٌل عباس حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    درٌم لمنتجات  -  29

المنطمة الصناعٌة  112تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط : لطعة رلم  21191131

 -وادى النطرون  -المرحلة الثانٌة 

   ــــــــــــــــــــــ  

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 137 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

تم تعدٌل النشاط , 21191112وفً تارٌخ  9116تارجت لصاحبها ) مٌنا صالح رشدى فهٌم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

ن مع مراعاة وصف التؤشٌر:  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وطباعة وتجهٌز مالبس اطفال وبٌبهات متنوعه من المشه الترٌكو وذل

 احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .

وفً تارٌخ  9477الفجر لتعبئة المواد الغذائٌة     لصاحبها / احمد على عبد الكرٌم االبٌض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة المواد الغذائٌة. - 1نشاط , وصف التؤشٌر:  غرض الشركة هو :  تم تعدٌل ال21191113

 وذلن مع مراعاة ما ٌلً: 

 أحكام ال لوانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها 

ومٌة لصاحبها / احمد على عبد الكرٌم االبٌض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الفجر الستصالح االراضى والتورٌدات العم -  3

الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة المواد  - 1تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  غرض الشركة هو :  21191113وفً تارٌخ  9477

 الغذائٌة.

 وذلن مع مراعاة ما ٌلً: 

 ة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطهاأحكام ال لوانٌن واللوائح والمرارات السارٌ 

وفً تارٌخ  9133الوطنٌة المصرٌة لتصنٌع اللحوم  لصاحبها )على جمال الدٌن على ساسه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 ه وتغلٌف  اللحوم والدواجن  الامه وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجهٌز وتعبئ-تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  21191111

 الامه وتشغٌل مجزر الى لزبح الدواجن -2

 الامه وتشغٌل مصنع لتعبئه وتغلٌف المواد الغذائٌه -3

 عموم االستٌراد والتصدٌر -4

فى شان سجل المستوردٌن وال ٌنشىء تاسٌس المنشاه اى حك فى مزاوله غرضها 1982لسنه121وتلتزم المنشاه باحكام المانون رلم

 اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما الٌخل باحكام الموانٌن المنظمه لهذا الغرض

 -مع مراعاه:

 9133الوطنٌة المصرٌة لتصنٌع اللحوم و الدواجن  لصاحبها )على جمال الدٌن على ساسه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 الامه وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجهٌز وتعبئه وتغلٌف  اللحوم والدواجن  -تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  21191111وفً تارٌخ 

 الامه وتشغٌل مجزر الى لزبح الدواجن -2

 الامه وتشغٌل مصنع لتعبئه وتغلٌف المواد الغذائٌه -3

 عموم االستٌراد والتصدٌر -4

فى شان سجل المستوردٌن وال ٌنشىء تاسٌس المنشاه اى حك فى مزاوله غرضها 1982هلسن121وتلتزم المنشاه باحكام المانون رلم

 اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما الٌخل باحكام الموانٌن المنظمه لهذا الغرض

 -مع مراعاه:

وفً تارٌخ  6955حسن ابوحلو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    االمل للصناعات االنتاجٌة الجدٌدة  لصاحبها / جمال سعد -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  الامة وتشغٌل مصنع لتشكٌل المعادن21191131

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 138 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ  13868حسن البعلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الماسة للمنتجات الورلٌة لصاحبها : احمد ابراهٌم احمد -  1

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191123

تم تعدٌل نوع 21191111وفً تارٌخ  13785العنٌزان  لصاحبها عزام سامى العنٌزان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار

تم 21191117وفً تارٌخ  13744هاتوب لصاحبها : دمحم السعدى عبدالعزٌز الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الم -  3

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار

وفً  13753االدهم لالستثمار العمارى والتنمٌة لصاحبها : ادهم مصطفى كامل محمود العزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191118تارٌخ 

اد دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده كٌان لالستثمار العمارى و التورٌدات العمومٌة لصاحبها : عبدالجواد مصطفى عبدالجو -  5

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191111وفً تارٌخ  13722برلم   

لصاحبها : دمحم انور دمحم مدكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   OSH Arabia Associationمإسسة اوة اس اتش العربٌة  -  6

 نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمارتم تعدٌل 21191121وفً تارٌخ  13852

الدلٌل السهل للبرمجٌات والتسوٌك االلكترونى لصاحبها : اسماعٌل بن حسن بن دمحم البهكلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191121وفً تارٌخ  13837

وفً تارٌخ  13913سالم دمحم توفٌك السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌجل لتشكٌل المعادن لصاحبها : ا -  8

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191128

تم تعدٌل 21191129وفً تارٌخ  13919الواحة لألغذٌه لصاحبها : اشرف حنفى زوام صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 التؤشٌر: استثمار نوع الشركة , وصف

 ال عاصم للنسٌج والصباغة والمالبس الجاهزة والطباعة -  11

تم 21191119وفً تارٌخ  13771والتطرٌز والتسوٌك لصاحبها : سمٌر احمد محمود الجندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار

وفً تارٌخ  13714حبها : تامردمحم على عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لصا Egypt UCOاٌجبت ٌو سى أو  -  11

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191111

وفً تارٌخ  13916احمد صالح على عبدالحلٌم لصاحبها : احمد صالح على عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمارتم تعدٌل ن21191128

وفً تارٌخ  13855لصاحبها : مروه حمدى عبدالسالم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    Tamraiتمراى  -  13

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191121

وفً تارٌخ  13931جر فرد ،  سبك لٌده برلم   براٌتون لتجارة الجملة والتجزئة لصاحبها : فاضل سوادى مفتاح ، تا -  14

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191131

وفً تارٌخ  13713الفرعونٌة للمطن الطبى لصاحبها : احمد ضاحى محمود عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 139 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ  13747اٌت استار جولدن اوٌل لصاحبها : دمحم عبد الفضٌل عبدالخالك الطباخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   و -  16

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191118

وفً  13896لٌده برلم   دمحم فوزى رجب ابراهٌم المراجى  لصاحبها : دمحم فوزى رجب ابراهٌم المراجى ، تاجر فرد ،  سبك  -  17

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191127تارٌخ 

 13794اسكندرٌة لتطبٌمات الذكاء االصطناعى لصاحبها : عمرو سلٌمان مصطفى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191114وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  13876مستر رابٌت لتربٌة الطٌور لصاحبها : دمحم سعد فهمى شوشان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191124

وفً  13842لصاحبها : احمد عبدالرازق حسنٌن امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   Line Back Pressالٌن بان برٌس -  21

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191121تارٌخ 

تم تعدٌل 21191121وفً تارٌخ  13851اٌمن جابر لصاحبها : اٌمن جابر السٌد ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار

وفً تارٌخ  13933نبٌل عباس حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   درٌم لمنتجات الكرتون لصاحبها : أحمد  -  22

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191131

وفً  13917المغربً لصناعات الورق و الكرتون لصاحبها : دمحم دمحم طارق دمحم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 ع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمارتم تعدٌل نو21191129تارٌخ 

تم 21191115وفً تارٌخ  13811الفرٌد جروب لصاحبها : فرٌد صالح دمحم ابو شوشة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار

 13736دالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   المستمبل لالستثمار العمارى و الزراعى لصاحبها : دمحم دمحم عبدالعاطى عب -  25

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191113وفً تارٌخ 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: الفجر لتعبئة المواد الغذائٌة     لصاحبها /  9477تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  1

 احمد على عبد الكرٌم االبٌض  

ى والمماوالت ) الى: الدولٌة لالستثمار العمار 8485تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191123،  فى تارٌخ :   -  2

 لصاحبها / فتحى عبد ربه عبد المولى مطراوي (  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 140 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الى: دٌجٌتال ارت لحلول الطباعة المتكاملة    11155تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191128،  فى تارٌخ :   -  3

- Digital Art Integrated Printing Solutions-   لصاحبها مصطفى فتحً سعد ابراهٌم  

الى: دٌجٌتال ارت لحلول الطباعة المتكاملة    11155تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191128،  فى تارٌخ :   -  4

- Digital Art Integrated Printing Solutions-    لصاحبها مصطفى فتحً سعد ابراهٌم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ـــــــ  ـــــــــــــــ  

 

 13614برلم       21191111فاطمه رشاد ابراهٌم عبده   ، تارٌخ :  -  1

 13614برلم       21191111فاطمه رشاد ابراهٌم عبده   ، تارٌخ :  -  2

 13614برلم       21191111فاطمه رشاد ابراهٌم عبده   ، تارٌخ :  -  3

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ـــــــــــــــ  ـــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    21191111، وفى تارٌخ    1118لوتس فارم لتجاره االدوٌه ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 االسكندرٌة -سٌدى بشر بحرى -السجل  الغاء الفرع الكائن فى : شاع الشهٌد ولٌد صالح الدٌن الدور االراضى 



 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

تم    21191112، وفى تارٌخ    11363ة مساهمة  سبك لٌدها برلم : الدٌوان لالغذٌة والمشروبات ش.م.م  ، شرك   - 2
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 السجل  تجدٌد مدة التصفٌة سنه من تارٌخ التاشٌر بالسجل التجارى
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 جنٌه   511110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191112،

وفً تارٌخ    13164ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، Octa Services Solutionsاوكتا للخدمات الهندسٌة   -  2

 جنٌه   511110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191112،

تم  21191113وفً تارٌخ   ، 5715سئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ،وٌسترن للتصنٌع  والتجارة الدولٌة ش.ذ.م.م ذات م -  3

 جنٌه   21111110111تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

مال , تم تعدٌل رأس ال 21191117وفً تارٌخ   ، 3593السٌد دمحم السٌد مزروع وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   3611110111وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    3593سامى السٌد عبد الرحمن البربرى وشركاه شركة توصٌة بسٌطة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   3611110111، تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 21191117،

تم  21191118وفً تارٌخ   ، 5863الفداوى بان لالستٌراد والتصدٌر ش.ذ.م.م ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   21111110111تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191113وفً تارٌخ   ، 13741سٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم زاٌد دمحم زٌان وشركاه توصٌة ب -  7

 جنٌه   3111110111وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191113وفً تارٌخ   ، 13741دمحم زاٌد دمحم زٌان وشرٌكٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  8

 جنٌه   3111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،وصف 

تم تعدٌل رأس المال ,  21191113وفً تارٌخ   ، 13741دمحم زاٌد دمحم زٌان وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  9

 جنٌه   3111110111وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191113وفً تارٌخ   ، 13741 زٌان وشرٌكٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم زاٌد دمحم -  11

 جنٌه   3111110111وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21191115وفً تارٌخ   ، 7389محمود نصر ابراهٌم دمحم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   3111110111, وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 145 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ    7389محمود نصر ابراهٌم دمحم وشرٌكته  شركة توصٌه بسٌطه. توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   3111110111بح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص 21191115،

وفً تارٌخ    11738شركة بدر للتمور و الصناعات الغذائٌه )ش.ذ.م.م( ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   1111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191116،

وفً تارٌخ    11738ور و الصناعات الغذائٌه )ش.ذ.م.م( ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ،شركة بدر للتم -  14

 جنٌه   1111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191116،

تم  21191117وفً تارٌخ   ، 151دها برلم ،دمحم محمود السٌد هارون وشرٌكته. شركه تضامن توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌ -  15

 جنٌه   21111110111تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191117وفً تارٌخ   ، 151امجد السٌد عبد الحمٌد السلخ وشرٌكٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   21111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،   المال , وصف التؤشٌر:

تم تعدٌل رأس المال  21191117وفً تارٌخ   ، 151دمحم محمود السٌد هارون وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  17

 جنٌه   21111110111, وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191121وفً تارٌخ   ، 5141ن سنتر ش.ذ.م.م ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ،الشمٌمان سكرٌ -  18

 جنٌه   11111110111المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    12111جولدن للتنمٌة الزراعٌة والتجارة شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة  ، سبك لٌدها برلم ، -  19

 جنٌه   11111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191129،

وفً تارٌخ    12111جولدن للتنمٌة الزراعٌة والتجارة شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   11111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، تم تعدٌل رأس المال , وصف 21191129،

وفً تارٌخ    8411ش.ذ.م.م ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -النجم لالستٌراد والتصدٌر وصناعة المنسوجات  -  21

 جنٌه   71111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191131،

وفً تارٌخ    8411ش.ذ.م.م ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -النجم لالستٌراد والتصدٌر وصناعة المنسوجات  -  22

 جنٌه   71111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191131،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  21191111وفً تارٌخ  11541دمحم زهٌر االسالم  دمحم نور االسالم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 -امام سور البحرٌة  -شارع أم زغٌو 1/195العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط فى : العمار رلم 

 االسكندرٌة. -الدخٌلة 

 شركة الفإاد للمماوالت المعمارٌة الحدٌثة -  2

      Al-Fouad for Modern Architectural Construction Company (FMAC) 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 146 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم  21191111وفً تارٌخ  3896، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     1شركة مساهمة مإسسة وفما الحكام المانون المصرى 

بشارع الترعة سابما ) شارع البرنسٌسة حالٌا  3تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافه مولع ممارسة نشاط الكائن بالعمار رلم 

 ونشاطه مسرح عربى  -محافظة الجٌزة  -لسم الهرم  -حدائك االهرام المدٌمة خلف فندق مٌوركرى  -( 

 Egyptian and Emirates Group for Modernالمجموعة المصرٌة االماراتٌة للمماوالت المعمارٌة الحدٌثة  -  3

Contractors Co      تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  3896ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم

حدائك االهرام  -بشارع الترعة سابما ) شارع البرنسٌسة حالٌا (  3رلم الـتؤشٌر:   ، اضافه مولع ممارسة نشاط الكائن بالعمار 

 ونشاطه مسرح عربى  -محافظة الجٌزة  -لسم الهرم  -المدٌمة خلف فندق مٌوركرى 

وفً  11616اجروهٌلث لالستثمار الزراعى والتوكٌالت التجارٌة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع للشركة فى العنوان التالى محل مبٌدات ومخصبات زراعٌة  21191111 تارٌخ

 مركز بدر محافظة البحٌرة  -مصطفى كامل -بملن مبرون عبد الحمٌد الخضرى السٌد شطا عزبة جوهرى  -

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  1118لٌدها برلم    لوتس فارم لتجاره االدوٌه ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك  -  5

 االسكندرٌة  -سٌدى بشر بحرى -وصف الـتؤشٌر:   ، الغاء الفرع الكائن فى : شاع الشهٌد ولٌد صالح الدٌن الدور االراضى 

وفً تارٌخ  1272م    شركه االسكندرٌة للكٌماوٌات والمنظفات ) ادكو ( ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برل -  6

بجوار مخزن  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة فى : حى الكوثر شارع عمر بن الخطاب  21191111

 بمحافظة سوهاج  -بٌبسى 

عدٌل تم ت 21191112وفً تارٌخ  11363الدٌوان لالغذٌة والمشروبات ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  7

 االسكندرٌة  -طرٌك الجٌش )الكورنٌش( سان استٌفانو 418العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، الغاء الفرع

 شركة الفإاد للمماوالت المعمارٌة الحدٌثة -  8

      Al-Fouad for Modern Architectural Construction Company (FMAC) 

تم  21191112وفً تارٌخ  3896، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     1شركة مساهمة مإسسة وفما الحكام المانون المصرى 

 المنتزة -سٌدى بشر  -دمحم نجٌب  64تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

 Egyptian and Emirates Group for Modernالمجموعة المصرٌة االماراتٌة للمماوالت المعمارٌة الحدٌثة  -  9

Contractors Co  تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  3896كة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    ش.م.م ، شر

 المنتزة -سٌدى بشر  -دمحم نجٌب  64الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191112وفً تارٌخ  823االسكندرٌة للكرتون المضلع ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 -، ٌكون مركز اداره الشركة الرئٌسً ومحلها المانونً  وممرها االداري فً العنوان التالً : وصف الـتؤشٌر:  

الماهره .) بذلن تم محو المٌد لنمله من استثمار االسكندرٌة الى استثمار  -البساتٌن   -(  المعراج 5المجاورة رلم  )  5148المطعه   

 الماهرة ( 

تم تعدٌل العنوان ,  21191112وفً تارٌخ  823.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    االسكندرٌة للكرتون المضلع ش -  11

طرٌك اسكندرٌة الماهرة الصحراوى بجوار شركة الوادى لتكرٌر و  56وصف الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع التجمع الصناعى بالكٌلو 

 البحٌرة  -انتاج الزٌوت ضاحٌة ابو المطامٌر

تم تعدٌل  21191112وفً تارٌخ  11363ة والمشروبات ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    الدٌوان لالغذٌ -  12

 االسكندرٌة  -طرٌك الجٌش )الكورنٌش( سان استٌفانو 418العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، الغاء الفرع

تم  21191112وفً تارٌخ  11363م    بابلو ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برل -الدٌوان لالغذٌة والمشروبات  -  13

 االسكندرٌة  -طرٌك الجٌش )الكورنٌش( سان استٌفانو 418تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، الغاء الفرع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 147 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً  3414ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم      I Propertyاى بروبٌرتى لالستثمار والتسوٌك العمارى  -  14

محافظة  -رشدى -شارع كفر عبده  36تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، نمل ممر الشركة الى العمار رلم  21191112تارٌخ 

 االسكندرٌة 

 21191112وفً تارٌخ  1478كالركسون شٌبنج مصر ش.م.م منطمة حرة خاصة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  15

 رشدى -الدور المٌزانٌن  -شارع االسماعٌلٌة  54، تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   

تم  21191112وفً تارٌخ  1478البحرٌة شٌبنج مصر ش.م.م منطمة حرة خاصة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  16

 رشدى -الدور المٌزانٌن  -شارع االسماعٌلٌة  54تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191112وفً تارٌخ  171ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     اي تً ووركسً الكس -  17

شارع البطراوى برج  23وصف الـتؤشٌر:   ، ٌكون المركز الرئٌسى ومحلها المانونى ومولع ممارسة النشاط فى العنوان التالى : 

 ذلن ٌمحى المٌد من استثمار االسكندرٌة ونملة الى استثمار الماهرة ( الماهرة ) ل -الدور الثالث عباس العماد مدٌنة نصر  -الصٌاد 

تم تعدٌل  21191113وفً تارٌخ  13659ٌسرى دمحم نبٌل محمود العٌونى وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  18

 -كوم حمادة  -ع جمال عبد الناصر العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى و مولع ممارسة النشاط  : متفرع من شار

 البحٌرة 

تم تعدٌل  21191113وفً تارٌخ  13659ٌسرى دمحم نبٌل محمود العٌونى وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  19

 -مادة كوم ح -العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى و مولع ممارسة النشاط  : متفرع من شارع جمال عبد الناصر 

 البحٌرة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  161416شركه السوٌس االلكترونٌه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

داخل حدود شركة بور سعٌد للغزل والنسٌج بشارع  2م111052وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة مولع بورسعٌد : على مساحة لدرها 

 بورسعٌد  -بوطى الما -عبد الرحمن شكرى 

 

وفً تارٌخ  161416شركه رادٌو هوالند مصر ش.م.م. منطمة حرة خاصة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

داخل حدود شركة  2م111052تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة مولع بورسعٌد : على مساحة لدرها  21191117

 بورسعٌد  -المابوطى  -بد الرحمن شكرى بور سعٌد للغزل والنسٌج بشارع ع

تم تعدٌل العنوان  21191117وفً تارٌخ  9452دمحم احمد دمحم احمد مسعد وشرٌكتٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  22

حرى طرٌك إسكندرٌة الماهرة الصحراوى ـ مرغم ب 26, وصف الـتؤشٌر:   ، المركزالرئٌسى ومولع ممارسة النشاط فى : ن 

 الصناعٌة ـ خلف دنٌا الشكمان ـ االسكندرٌة ـ بملن / أحمد دمحم أحمد مسعد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  13124ولٌد دمحم الساٌح وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  23

مطار برج العرب امام مزرعة صفوت معوض لسم طرٌك  -مصطفى كامل  -الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى للشركة : حوض دلٌمة 

 االسكندرٌة  -ثان العامرٌة 

 11127المركز العربً للتنمٌة االدارٌة والدراسات االستراتٌجٌة ش .ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  24

الشركة الرئٌسى ومحلها المانونى فى العنوان تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز ادارة  21191117وفً تارٌخ 

 االسكندرٌة -العطارٌن  -شارع محمود عزمى  15التالى : 

 13294، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     Supply chain Solutionsسبالى تشٌن سولٌوشنز                -  25

، ٌكون المركز الرئٌسى الدارة الشركة وموطنها المانونى فى العنوان    تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر: 21191118وفً تارٌخ 

 االسكندرٌة -المنتزة  -العطارٌن  -شارع فإاد  73االتى: 

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  12661مصطفى عثمان فرحات وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  26

 االسكندرٌة  -لسم سٌدى جابر  -سبورتنج  -شارع بورسعٌد  214رع للشركة الكائن فى العمار رلم وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة ف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 148 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  12661مصطفى عثمان فرحات وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  27

تنظٌم لسم سٌدى  1متفرع من شارع فٌكتور عما نوٌل رلم  318وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع  للشركة الكائن فى العمار رلم 

 االسكندرٌة -جابر 

تم  21191118وفً تارٌخ  8111ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم      Parista Egyptبارٌستا مصر  -  28

 -لسم الرمل اول  -محطة ترام جناكلٌس -لٌس مول جناطك 1تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع للشركة فى :محل رلم 

 االسكندرٌة 

تم تعدٌل  21191118وفً تارٌخ  8111، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     Barista Egyptبارٌستا مصر  -  29

 -لسم الرمل اول  -محطة ترام جناكلٌس -مول جناطكلٌس  1العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع للشركة فى :محل رلم 

 االسكندرٌة 

تم  21191118وفً تارٌخ  12964، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     MYKidsزٌع ماى كٌدز للتجارة والتو -  31

بورتو مارٌنا الساحل  -الكائن بالمركز التجارى  57 -85تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تم الغاء الفرع  الكائن فى : محل رلم 

 مطروح -الشمالى 

تم تعدٌل  21191119وفً تارٌخ  12254ش.م.م( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    الوطنٌة الدارة وتشغٌل المطاعم ) -  31

برج  -العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ٌكون المركز الرئٌسى الدارة الشركة ومحلها المانونى فى العنوان االتى  : طرٌك الكافورى 

 االسكندرٌة  - اعلى واحة خطاب -غرب طرٌك سٌدى كرٌر  -بحرى الصٌنٌة  - 13العرب ن

وفً تارٌخ  11863، شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة ،  سبك لٌدها برلم     MyNewماي نٌو لالستثمار  -  32

تحت  -االسكندرٌة  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع ادارى للشركة فى : حدائك لصر المنتزة اول  21191119

 DECAFAاسم دٌكافا 

ش.م.م ، شركة  Oils expert for food and feed industriesوٌلز اكسبرت للصناعات الغذائٌة وصناعة االعالف أ -  33

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  ٌكون المركز الرئٌسً  21191119وفً تارٌخ  12932مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

-1ٌم شارع لناة السوٌس.  مشروع لرطاج السكنً. حً محرم باشا. برج رلم أ تنظ9للشركة ومحلها المانونً فً العنوان األتً 

 األسكندرٌة . -محرم بن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  5124زهران ماركت ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  34

الكائن بشارع الجٌش والمسمى ) برج ابراج راشد والمسعود ( حى  41الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع الكائن بالعنوان التالى / العمار رلم 

 محافظة الدلهلٌة -شرق المنصورة 

تم تعدٌل العنوان  21191119وفً تارٌخ  12178حسٌن دمحم ابراهٌم حسٌن وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  35

البحٌرة )  -دمنهور  -شارع عبدهللا الشرٌف بارض الجوٌلى  2شاط : , وصف الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى ومولع ممارسة الن

 بذلن ٌمحى المٌد لنمله من محافظة االسكندرٌة الى محافظة البحٌرة (

تم تعدٌل  21191111وفً تارٌخ  1221انكون للحلول المتكامله ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  36

 5ؤشٌر:   ، تعدل المركز الرئٌسى الى : بابراج جرٌن تاورز شارع العشرٌن خلف جرٌن بالزا عمار رلم العنوان , وصف الـت

 االسكندرٌة -سٌدى جابر  -سموحة  -الدور االول 

تم تعدٌل  21191111وفً تارٌخ  1221انكون للحلول المتكاملة ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -سولٌنتن  -  37

 5وان , وصف الـتؤشٌر:   ، تعدل المركز الرئٌسى الى : بابراج جرٌن تاورز شارع العشرٌن خلف جرٌن بالزا عمار رلم العن

 االسكندرٌة -سٌدى جابر  -سموحة  -الدور االول 

م تعدٌل ت 21191111وفً تارٌخ  1221انكون للحلول المتكامله ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  38

مبنى مخازن الشركة  -الدور األرضً -( أرض نوفل متفرع من جمٌلة أبو حرٌد 6العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع :)

 االسكندرٌة -السٌوف لسم الرمل  -العربٌة لتجارة المسنوجات والسلع شم م 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 149 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل  21191111وفً تارٌخ  1221دها برلم    انكون للحلول المتكاملة ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌ -سولٌنتن  -  39

مبنى مخازن الشركة  -الدور األرضً -( أرض نوفل متفرع من جمٌلة أبو حرٌد 6العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع :)

 االسكندرٌة -السٌوف لسم الرمل  -العربٌة لتجارة المسنوجات والسلع شم م 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  4658.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    ش.ذ.م I Eventsاى اٌفٌنتس   -  41

 الماهرة  -الزمالن  -شارع الصالح اٌوب  11الدور االول العمار رلم  12وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة ادارى  الكائن فى : شمة 

  I EVENTSاي اٌفٌنتس لتنظٌم المإتمرات   -  41

وفً تارٌخ  4658، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     1981لسنه  159ة خاضعه الحكام المانون شركة مساهمة مصرٌ

شارع الصالح  11الدور االول العمار رلم  12تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة ادارى  الكائن فى : شمة  21191111

 الماهرة  -الزمالن  -اٌوب 

تم تعدٌل  21191111وفً تارٌخ  4658ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     I Eventsاى اٌفٌنتس   -  42

 -الزمالن  -شارع الصالح اٌوب  11الدور االول العمار رلم  12العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة ادارى  الكائن فى : شمة 

 الماهرة 

  I EVENTSاي اٌفٌنتس لتنظٌم المإتمرات   -  43

وفً تارٌخ  4658، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     1981لسنه  159مساهمة مصرٌة خاضعه الحكام المانون  شركة

شارع الصالح  11الدور االول العمار رلم  12تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة ادارى  الكائن فى : شمة  21191111

 الماهرة  -الزمالن  -اٌوب 

تم تعدٌل  21191111وفً تارٌخ  11718عربٌة لالستثمار الداجنى ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    ال -  44

 محافظة البحٌرة  -مركز وادى النطرون  -العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع للشركة بالعنوان ناحٌة طرٌك الدبلوماسٌن 

، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     M medical services and investmentsبٌة ام للخدمات واالستثمارات الط -  45

طرٌك  513بالعمار  317تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  افتتاح الفرع الكائن : الشمة  21191111وفً تارٌخ  6931

 االسكندرٌة -رمل اول -الحرٌة 

تم تعدٌل  21191111وفً تارٌخ  12254( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    الوطنٌة الدارة وتشغٌل المطاعم )ش.م.م -  46

الكائنة بالطابك االرضى من المركز FCO4العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع الكائن فى  سٌتى سنتر االسكندرٌة الوحدة رلم 

 محافظة االسكندرٌة

ش.م.م ، شركة  Groupe SEB Egypt For Household Appliances SAEجروب سب إٌجٌبت لألجهزة المنزلٌة  -  47

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، إضافة عنوان فرع محل  21191113وفً تارٌخ  5463مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

 تجارى جدٌد للشركة 

)أ( بشارع شبرا بحوض  136الكائن فً  الً العنوان الكائن: بالوحدتٌن بالدور األرضً "تجاري" والدور األول "إداري" بالعمار

 محافظة الماهرة.. -الساحل  - 4البرنس حلٌم رلم 

 

دمج الشركة المصرٌة الفرنسٌة لألدوات المنزلٌة ش.م.م )شركة مندمجة( فً شركة جروب سب إٌجٌبت لألجهزة المنزلٌة  -  48

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    21191113تارٌخ  وفً 5463ش.م.م  )شركة دامجة( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

 ، إضافة عنوان فرع محل تجارى جدٌد للشركة 

)أ( بشارع شبرا بحوض  136الً العنوان الكائن: بالوحدتٌن بالدور األرضً "تجاري" والدور األول "إداري" بالعمار الكائن فً 

 محافظة الماهرة.. -الساحل  - 4البرنس حلٌم رلم 

 



 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

ش.م.م ، شركة  Groupe SEB Egypt For Household Appliances SAEجروب سب إٌجٌبت لألجهزة المنزلٌة  -  49

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، إضافة عنوان فرع محل  21191113وفً تارٌخ  5463مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

 تجارى جدٌد للشركة 

 الكائن بالسوق التجاري بمدٌنة الرحاب، محافظة الماهرة. 257الً العنوان الكائن: بالمحل رلم 

 

دمج الشركة المصرٌة الفرنسٌة لألدوات المنزلٌة ش.م.م )شركة مندمجة( فً شركة جروب سب إٌجٌبت لألجهزة المنزلٌة  -  51

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    21191113وفً تارٌخ  5463ش.م.م  )شركة دامجة( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

 د للشركة ، إضافة عنوان فرع محل تجارى جدٌ

 الكائن بالسوق التجاري بمدٌنة الرحاب، محافظة الماهرة. 257الً العنوان الكائن: بالمحل رلم 

 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  866النصر للسمسره فً االوراق المالٌه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  51

 البحٌرة  -ارع الجمهورٌةش 18وصف الـتؤشٌر:   ، الغاء الفرع الكائن 

تم تعدٌل  21191113وفً تارٌخ  2131تداول للوساطة فى االوراق المالٌة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  52

 االسكندرٌة  -311طرٌك الحرٌة زٌزنٌا الدور السادس شمة 611العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، الغاء الفرع الكائن : 

وفً تارٌخ  9213م للمبٌدات والمخصبات الزراعٌة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    تكنو فار -  53

 -الحى الثانى  -شارع عرابى  611تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى للشركة فى : عمار رلم  21191113

 البحٌرة  -النوبارٌة 

وفً تارٌخ  1272اوٌات والمنظفات ) ادكو ( ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    شركه االسكندرٌة للكٌم -  54

  -( 21( بلون )5لطعه ) -المنطمه الرابعه -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، برج العرب الجدٌده  21191114

. ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     األسكندرٌة لتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة شركة ذات مسئولٌة محدودة -  55

شارع  14تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع ادارى للشركة بالعنوان الكائن :  21191115وفً تارٌخ  12571

 االسكندرٌة  -الرخازن العطارٌن 

وفً تارٌخ  12813محدودة ،  سبك لٌدها برلم    ، ذات مسئولٌة  AMSTERDAM CLINICSامستردام كلٌنن                  -  56

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، فتح فرع جدٌد للشركة بالعنوان التالى: كامل مساحة الدور الثانى بالعمار  21191115

 الماهرة  -مصر الجدٌدة  -شارع الثورة  122رلم

وفً تارٌخ  12813، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     AMSTERDAM CLINICSامستردام كلٌنن                  -  57

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، فتح فرع جدٌد للشركة بالعنوان التالى:مبنى الخدمات  الكائن بنادى المطامٌة  21191115

 الماهرة -التجمع الخامس  -شارع التسعٌن  -)بترو سبورت( 

وفً تارٌخ  7818ستصالح االراضى الصحراوٌة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    المصرٌة الخلٌجٌة ال -  58

جرٌن  -14البرج رلم  -الدور االول  14و11تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تعدل المركز الرئٌسى : الوحدة  21191115

 االسكندرٌة -لسم سٌدى جابر  -سموحة  -تور

تم تعدٌل العنوان  21191116وفً تارٌخ  13197ة الصٌدلٌات ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    بٌرامٌدز الدار -  59

طنطا ) بذلن  -شارع النحاس بجوار فٌال عطوان 63, وصف الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى وموطنها المانونى فى العنوان االتى : 

 ستثمار الماهرة (ٌمحى المٌد لنمله من استثمار االسكندرٌة الى ا



 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

 13197شركة ذات مسئولٌة محدودة ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    pyramidsبٌرامٌدز إلدارة الصٌدلٌات    -  61

شارع 63تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى وموطنها المانونى فى العنوان االتى :  21191116وفً تارٌخ 

 طنطا ) بذلن ٌمحى المٌد لنمله من استثمار االسكندرٌة الى استثمار الماهرة ( -ر فٌال عطوان النحاس بجوا

تم تعدٌل العنوان  21191116وفً تارٌخ  13197بٌرامٌدز الدارة الصٌدلٌات ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  61

 شارع سكة تال العجٌزى محافظة طنطا 25, وصف الـتؤشٌر:   ، الغاء  الفرع للشركة الكائن فى :

 13197شركة ذات مسئولٌة محدودة ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    pyramidsبٌرامٌدز إلدارة الصٌدلٌات    -  62

ٌزى شارع سكة تال العج 25تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، الغاء  الفرع للشركة الكائن فى : 21191116وفً تارٌخ 

 محافظة طنطا

وفً تارٌخ  9271دمحم عابدٌن دمحم لتجارة وتوزٌع األدوٌة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  63

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة فى العنوان الكائن بمخازن المالحة طرٌك المباري السرٌع  21191116

 السكندرٌة ( محافظة االسكندرٌة ا -) الماهرة 

ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم         ROOTS INTERNATIONAL TRADEروتس للتجارة الدولٌة  -  64

( بالعمار رلم 2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركزالشركه الرئٌسً فً : شمه رلم ) 21191116وفً تارٌخ  3884

 بالدور االرضً شارع سٌدي جابر _ لسم سٌدي جابر _ االسكندرٌة  (35)

شركه ذات مسإلٌة محدودة ، ذات مسئولٌة محدودة ،      Integral services and solutionsانتجرال للخدمات والحلول  -  65

مركزالشركه الرئٌسً فً : شمه تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ٌكون  21191116وفً تارٌخ  3884سبك لٌدها برلم    

 ( بالدور االرضً شارع سٌدي جابر _ لسم سٌدي جابر _ االسكندرٌة 35( بالعمار رلم )2رلم )

وفً تارٌخ  11813ناهد دمحم عبدالجواد ابو سماحة وشرٌكها )شركة توصٌة بسٌطة( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  66

شارع احمد عبدهللا  2ف الـتؤشٌر:   ، ٌكون للشركة مركزرئٌسى ومولع ممارسة نشاط فى : تم تعدٌل العنوان , وص 21191116

 البحٌرة ) بذلن تم محو المٌد لنملة من محافظة االسكندرٌة الى محافظة البحٌرة ( -دمنهور  -الشرٌف بارض الجوٌلى 

 5351ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    منطمة حرة ش.ذ.م.م ،  -بتروكونسلت للخدمات والتورٌدات البترولٌة  -  67

 2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع ادارى ) العمار الممام على لطعة االرض رلم  21191116وفً تارٌخ 

 الماهرة  -بناحٌة ولسم البساتٌن  -وتمسٌم الشطر  الثالث 

 21191117وفً تارٌخ  12831ودة المسئولٌة ،  سبك لٌدها برلم    ، شركة شخص واحد محد Trend Sevenترٌند سفن  -  68

 االسكندرٌة -كامب شٌزار -ش بور سعٌد  116تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع للشركة فى /

تم تعدٌل  21191117وفً تارٌخ  11991الرواد لصناعة األدوات الكهربائٌة ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  69

المنطمه  -8بلون  11العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، مركز اداره الشركه ومحلها المانونى ومولع ممارسه النشاط/ المطعه رلم 

 -مدٌنه برج العرب الجدٌده-الصناعٌه جنوب الثالثه 

تم  21191117وفً تارٌخ  151لم    دمحم محمود السٌد هارون وشرٌكته. شركه تضامن ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها بر -  71

 -جناكلٌس  -شارع ذوالفمار  11تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ٌكون للشركة مركز رئٌسً ومولع ممارسة النشاط فً خلف

 األسكندرٌة.         -الرمل أول 

تم تعدٌل  21191117وفً تارٌخ  151امجد السٌد عبد الحمٌد السلخ وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  71

الرمل  -جناكلٌس  -شارع ذوالفمار  11العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ٌكون للشركة مركز رئٌسً ومولع ممارسة النشاط فً خلف

 األسكندرٌة.         -أول 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  151دمحم محمود السٌد هارون وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  72

 -الرمل أول  -جناكلٌس  -شارع ذوالفمار  11وصف الـتؤشٌر:   ، ٌكون للشركة مركز رئٌسً ومولع ممارسة النشاط فً خلف

 األسكندرٌة.        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 152 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 21191117خ وفً تارٌ 4113المإسسة الوطنٌة للتنمٌة واالستثمار العمارى ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  73

 -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز إدارة الشركة الرئٌسً ومحلها المانونً فً العنوان التالً:

 األسكندرٌة -لسم العامرٌة  -طرٌك مصر األسكندرٌة الصحراوي امام الشرطه العسكرٌة  28الكٌلو 

 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  11249ا برلم    عالء عبدالصادق وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌده -  74

 -التجمع الخامس  -الحى الخامس  27شارع  151عمارة  5وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة  ممر ادارى لها بالعنوان الكائن فى شمة رلم 

 الماهرة  -الماهرة الجدٌدة 

وفً تارٌخ  3361باور ترند للتورٌدات الكهرومٌكانٌكٌة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  75

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز الشركة الرئٌسً : 21191121

 اإلسكندرٌة . -سٌدي جابر  -سموحة  -شارع الشهٌد الفرٌك محمود شكري عبدالمنعم  6

 

وفً تارٌخ  11957كٌتشن الٌن جروب للتجاره و التوكٌالت التجارٌه )ش.م.م( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  76

شارع ابو داود الظاهرى والممام  77بالعمار  1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع للشركة محل رلم  21191121

 محافظة الماهرة  -م المنطمة السادسة بناحٌة ولسم مدٌنة نصر تمسٌ 62من البلون  3على المطعة 

وفً تارٌخ  2341مسن لالستثمار العمارى والسٌاحى والتكنولوجى ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  77

-بمنطمه الداون تاون-ولٌه ( بالحدٌمه الد4تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، الغاء الفرع /الكائن فى محل رلم ) 21191121

 االسكندرٌه

وفً تارٌخ  2341مسن لالستثمار العمارى والسٌاحى والتكنولوجى ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  78

اون بمنطمه الد -( بالحدٌمه الدولٌه9( و )8تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، الغاء الفرع/ الكائن بالمحل رلم ) 21191121

 االسكندرٌه-تاون 

وفً تارٌخ  2341مسن لالستثمار العمارى والسٌاحى والتكنولوجى ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  79

بمنطمه الداون -( والكائن بالحدٌمه الدولٌه Cتم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، محو الفرع /الكائن فى المحل)  21191121

 رٌهاالسكند-تاون 

وفً تارٌخ  2341مسن لالستثمار العمارى والسٌاحى والتكنولوجى ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  81

بمنطمة  -( بالحدٌمة الدولٌة 4تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، محو الفرع الكائن بالعنوان التالى /محل رلم ) 21191121

 االسكندرٌة  -الداون تاون 

وفً تارٌخ  2341مسن لالستثمار العمارى والسٌاحى والتكنولوجى ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  81

( بالحدٌمة الدولٌة 9( ، )8تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، محو الفرع الكائن بالعنوان التالى / المحل رلم ) 21191121

 االسكندرٌة  -بمنطمة الداون تاون 

 

وفً تارٌخ  2341مسن لالستثمار العمارى والسٌاحى والتكنولوجى ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  82

 -( الكائن بالحدٌمة الدولٌة  cتم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، محو الفرع الكائن بالعنوان التالى / المحل ) 21191121

 االسكندرٌة  -بمنطمة الداون تاون 

 

تم تعدٌل  21191121وفً تارٌخ  13746، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     Adams Apparelادمز ابارٌل  -  83

ش  17بالطابك الثانى بعد االرضى بالعمار رلم  3العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح ممر ادارى  للشركة بالعنوان الكائن شمة رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 153 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الماهرة  -لسم النزهة  -مساكن شٌراتون  -خلف معهد السٌاحة والفنادق  - 5لطعة  1142مربع  -ما ( عباد الرحمن ) فإاد حبٌب ساب

-  

ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     Maskem Speciality Chemicalsماسكم للكٌماوٌات المتخصصة  -  84

 -شارع فوزى معاذ  26شٌر:   ، المركز الرئٌسى للشركة لٌصبح :تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤ 21191121وفً تارٌخ  1393

 االسكندرٌة  -سٌدى جابر  - 113شمة  -مدخل أ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  1393ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     Ecoreاٌكور  -  85

 االسكندرٌة  -سٌدى جابر  - 113شمة  -مدخل أ  -شارع فوزى معاذ  26ح :وصف الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى للشركة لٌصب

وفً تارٌخ  13296، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     Nova Nahdaنوفا نهضة لصناعة الحلوٌات  -  86

 االسكندرٌة-رموز ك -ش النٌل 25تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع للشركة الكائن فى :   21191121

وفً تارٌخ  13296، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     Nova Nahdaنوفا نهضة لصناعة الحلوٌات  -  87

 االسكندرٌة -كرموز  -ش باب الملون  79تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ٌكون المركز الرئٌسى فى : 21191121

تم تعدٌل  21191121وفً تارٌخ  165اس . سً ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     شركه خدمات المشروعات بً . -  88

 -سٌدى جابر 216العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، الغاء الفرع الكائن فى : طرٌك المطار ش طلعت مصطفى ابراج الثغر شمة 

 االسكندرٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  165ا برلم    خدمات المشروعات بً . اس . سً ، شركة مساهمة ،  سبك لٌده -  89

 االسكندرٌة  -سٌدى جابر 216وصف الـتؤشٌر:   ، الغاء الفرع الكائن فى : طرٌك المطار ش طلعت مصطفى ابراج الثغر شمة 

تم تعدٌل  21191123وفً تارٌخ  5478ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     Green Appleجرٌن ابل  -  91

لسم باب  -شارع االسكندر االكبر مع تماطع ش هٌرودوت االزارٌطة  127العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع للشركة فى : 

 االسكندرٌة  -شرق 

خ وفً تارٌ 9271دمحم عابدٌن دمحم لتجارة وتوزٌع األدوٌة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  91

 -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تحول فرع الشركة الكائن بمخازن المالحة طرٌك المباري السرٌع ) الماهرة  21191123

 االسكندرٌة ( محافظة االسكندرٌة الى ) ممر ادارى(

 21191123وفً تارٌخ  9644النهار الساطع لالستثمار العمارى والمماوالت ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  92

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تعدل المركز الرئٌسى الى :مبنى دور ارضى )مالصك لمبنى الشركة العربٌة وبولفارا 

 االسكندرٌة -للغزل والنسٌج ( بمطعة االرض الكائنة بشارع جمٌلة ابو حرٌد 

تم تعدٌل  21191123وفً تارٌخ  13567ٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    مٌتو الدارة المطاعم و الكافٌهات ، ذات مسئول -  93

العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع الكائن فى : مسطحات تجارٌة بالدور االول علوى تجارى بالبرج االول والثانى والمطلة 

ات المفتوحةعلى المحالت والمرموزلها بحرف ب والمسطح3112على شارع المنتزة وشارع جمال عبد الناصروشارع 

 المإجرةابراج شٌرتون المنتزة

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  12411أوبتٌمس فارما أون الٌن ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  94

 االسكندرٌة  -التفتٌش السٌوف  1وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع الكائن فى ارض صالح عٌد شارع رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  12411أوبتٌمس فارما أون الٌن ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  95

 االسكندرٌة  -مٌنا البصل  -وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع للشركة الكائن فى شارع رشٌد رضا المبارى 

تم تعدٌل  21191124وفً تارٌخ  12123مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    الساحل الشمالً للمنتجات األسمنتٌة ، ذات  -  96

 العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان التالً:

 مطروح    . -الحمام  -العمٌد  -شارع لاعدة دمحم نجٌب -



 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

 

تم تعدٌل  21191124وفً تارٌخ  6429اٌجى براٌت فوندٌشن ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  97

 االسكندرٌة  -سٌدى جابر  -تنظٌم كفر عبده رشدى  51العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع الكائن فى : العمار رلم 

ٌخ وفً تار 5219برج العرب الجدٌدة للمماوالت العامة والتورٌدات والنمل )ش.م.م( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  98

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز ادارة الشركه الرئٌسً ومحلها المانونً فً العنوان التالً : 21191124

 ( _المجاورة السادسه _ الحً السكنً االول _ برج العرب الحدٌده _ العامرٌه _ االسكندرٌه 4( عماره )2شمه رلم )

 

وفً تارٌخ  6149ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     FLUCKIGERفلوكٌجر جروب للتجارة والصناعة  -  99

 376بالدور االرضى بالعمار رلم  1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع للشركة فى : المحل رلم  21191124

 االسكندرٌة  -زة ثانى المنت -العصافرة بحرى  -شارع جمال عبد الناصر 

وفً تارٌخ  5386ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     City Nailسٌتى ناٌل بالست لصناعة االجولة  -  111

( بلون 3،2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تعدل المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط فى : لطع رلم ) 21191124

 االسكندرٌة  -برج العرب الجدٌدة -ة الرابعة ( المنطمة الصناع13ٌ)

وفً تارٌخ  5386ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     CITY NILE PLASTسٌتى ناٌل بالست لصناعة االجولة  -  111

( بلون 3،2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تعدل المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط فى : لطع رلم ) 21191124

 االسكندرٌة  -برج العرب الجدٌدة -( المنطمة الصناعٌة الرابعة 13)

وفً تارٌخ  3422اهداف للتنمٌة والمشروعات السٌاحٌة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  112

مطعم [ تحت مسمى وعالمة تجارٌة ] تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، الغاء فرع النشاط الموسم? ] كافٌة و 21191124

 كوركوفادو[ التابع للشركة المذكورة بالعنوان

 بحري طرٌك اسكندرٌة مطروح الساحلً -بالساحل الشمالى  -تمرٌبا  72( ن 2الكائن ] شاطًء لرٌة مرسٌلٌا بٌتش )

 محافظة 

وفً تارٌخ  3422سبك لٌدها برلم      اهداف للتنمٌة والمشروعات السٌاحٌة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ، -  113

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، إلغاء فرع النشاط الموسمً ] كافٌة ومطعم [ تحت مسمً وعالمة تجارٌة ]  21191124

 كوركوفادو[ التابع للشركة المذكورة بالعنوان

 ( بالساحل4بوابة رلم ) -لسٌاحٌة ( بمرٌة ومنتجع مارٌنا العلمٌن ا15بالمنطمة ) -( 5ج/1الكائن برلم ] )

  -الشمالً 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  13266الماسة لتصنٌع األعالف ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  114

 البحٌرة  -المطامٌر ابو -التابه شرق الطرٌك ناحٌة المهدٌة  -طرٌك الصحراوى  57وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع للشركة الكٌلو 

تم  21191127وفً تارٌخ  147628شركه الصمر للصناعات الغذائٌه ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  115

 -المنطمة الصناعٌة الثالثة  14( بلون 9-8-7تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع انتاجى لنشاط الشركة فى المطع )

 االسكندرٌة  -ب الصناعٌة مدٌنة برج العر

تم  21191127وفً تارٌخ  147628شركه الصمر للصناعات الغذائٌه ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  116

مدٌنة  -المنطمة الصناعٌة الثالثة  14( بلون 13تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع انتاجى لنشاط الشركة فى المطع )

 االسكندرٌة  -عرب الصناعٌة برج ال



 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

وفً تارٌخ  2755تى . اتش . ام . جروب للتجارة والمشروعات ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  117

الكائن فى  F1 -18الوحدة رلم  F1 - 14تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع الكائن الوحدة رلم  21191127

 الماهرة  -ٌتى سنتر الماظة س-الطابك االرضى 

 

وفً تارٌخ  2755تى . اتش . ام . جروب للتجارة والمشروعات ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  118

 االسكندرٌة -مشروع جلٌم باى  A11تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع الوحدة رلم  21191127

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  9122ركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    بدر وزٌر بهنساوى وش -  119

 -ش الجالء مركز ملوى  14بالدور االول فوق االرضى بالعمار رلم  1وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع للشركة فى : شمة رلم 

 محافظة المنٌا 

 21191127وفً تارٌخ  13571، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     اسراء رمزى سالمة جبرٌل عبدالعزٌز وشركائها -  111

 -دوران السٌوف شماعة  -( 1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع ادارى للشركة فى العنوان : ابراج اسكندرٌة )

 االسكندرٌة -المندرة اول 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  5129لٌدها برلم     اٌجى برونورز ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك -  111

المنطمة التجارٌة لسم Bالمطعة  -(المجمع التجارى ) مول طنطا ( FC5وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع الكائن فى المحل رلم )

 شرطة طنطا واستخدامة مطعم ) لتمدٌم الوجبات السرٌعة 

ستثمار والتجارة والبٌع والتوزٌع ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    االصدلاء الشباب المصرٌٌن لال -  112

(المجمع التجارى ) FC5تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع الكائن فى المحل رلم ) 21191127وفً تارٌخ  5129

 مطعم ) لتمدٌم الوجبات السرٌعة  المنطمة التجارٌة لسم شرطة طنطا واستخدامةBالمطعة  -مول طنطا ( 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  13265الماسة للتبرٌد و التجمٌد ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  113

 -و المطامٌر اب -التابة شرق الطرٌك ناحٌة المهدٌة  -طر ٌك الصحراوى  57وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع للشركة  الكائن الكٌلو 

 البحٌرة

وفً تارٌخ  6412مصر فارما الدولٌة لتجارة االدوٌة وادارة الصٌدلٌات ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  114

شارع  13بالعمار رلم  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع جدٌد للشركة وهو المحل بالدور االرضى  21191127

 االسكندرٌة  -لسم اول  الرمل -االلبال 

تم تعدٌل  21191127وفً تارٌخ  6412الخلٌل فارما لتجارة االدوٌة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  115

لسم اول  -شارع االلبال  13بالعمار رلم  -العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع جدٌد للشركة وهو المحل بالدور االرضى 

 االسكندرٌة  -مل الر

تم تعدٌل  21191128وفً تارٌخ  13576جرجس كمال بخٌت عزوز و شرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  116

 -2الدور االول بالسوق التجارى بمنطمة ابنى بٌتن مولع - 5العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى للشركة فى : شمة رلم 

 البحٌرة  -مدٌنة النوبارٌة 

تم تعدٌل  21191128وفً تارٌخ  13575جرجس كمال بخٌت عزوز و شرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  117

 -مدٌنة النوبارٌة  -الحى السكنى الثانى  381عمار رلم  2العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى للشركة فى : شمة رلم 

 البحٌرة

وفً تارٌخ  7334) ش . م . م( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم      ROCLANDلمماوالت والتجارةرون الند ل -  118

    -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز إدارة الشركة الرئٌسى ومحلها المانونى فى العنوان التالى : 21191128

 االسكندرٌة  -سٌدى جابر  -سموحة  -شارع الشهٌد محمود شكرى  3بالعمار رلم  311شمة رلم 

 



 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

تم  21191128وفً تارٌخ  11874ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     So Pharmaشركة سو فارما -  119

تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة مولع ممارسة النشاط الصناعى : شارع الجربى بجوار مسجد نور االسالم طرٌك 

 االسكندرٌة  -المندرة لبلى -حة النبوى المهندس المال

تم تعدٌل  21191128وفً تارٌخ  13338، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     Supremeسوبرٌم لالستثمار -  121

عادٌات مرسى مطروح ونشاطة تجارة ال -فندق جاز الماظة  3العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع الكائن فى :محل رلم 

 والسلع السٌاحٌة  ومنتجات خان الخلٌلى 

تم تعدٌل  21191128وفً تارٌخ  13338، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     Supremeسوبرٌم لالستثمار -  121

مرسى مطروح ونشاطة تجارة العادٌات  -فندق جاز الماظة 4العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع الكائن فى :محل رلم 

 والسلع السٌاحٌة  ومنتجات خان الخلٌلى

تم تعدٌل  21191128وفً تارٌخ  13338، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     Supremeسوبرٌم لالستثمار -  122

مرسى مطروح ونشاطة تجارة العادٌات  -فندق جاز الماظة 5العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع الكائن فى :محل رلم 

 والسلع السٌاحٌة  ومنتجات خان الخلٌلى

تم  21191129وفً تارٌخ  11213رإإف متى انٌس متى  وشركاه شركة تضامن ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  123

المنطمة الصناعٌة  -2بلون  -)ا( 1تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط للشركة فى: المطعة 

 السكندرٌة ا-برج العرب الجدٌدة   -توسعات االولى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  11213رإوف متى انٌس متى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  124

المنطمة الصناعٌة توسعات االولى  -2بلون  -)ا( 1وصف الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط للشركة فى: المطعة 

 االسكندرٌة -ة  برج العرب الجدٌد -

تم  21191129وفً تارٌخ  13255، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     Siwa Salt .egسٌوة لتصنٌع الملح  -  125

 -المنطمة الصناعٌة جنوب الثالثة  -6بلون  15تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة مولع ممارسة النشاط فى : المطعة رلم 

 االسكندرٌة  -رب الجدٌدة مدٌنة برج الع

تم تعدٌل  21191129وفً تارٌخ  13543دمحم عبد الرحمن ٌعموب وشركائه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  126

-العجمى  -متفرع من طرٌك اسكندرٌة مطروح  29العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المركز ال رئٌسى للشركة  : شارع حارة رلم

 رٌة االسكند -ابوٌوسف

تم تعدٌل  21191129وفً تارٌخ  13543دمحم عبد الرحمن ٌعموب وشركائه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  127

-العجمى  -متفرع من طرٌك اسكندرٌة مطروح  29العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المركز ال رئٌسى للشركة  : شارع حارة رلم

 االسكندرٌة  -ابوٌوسف

تم تعدٌل  21191129وفً تارٌخ  6814دن الترفٌهٌة و التنمٌة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    رخاء للم -  128

العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط  الدن الترفٌهٌة والمالهى  فى : المنطمة المفتوحة  

 االسكندرٌة -برج العربمدٌنة  -بالحى السكنى االول  -بالمجاورةالخامسة 

تم تعدٌل العنوان  21191129وفً تارٌخ  1553الراشد لالستثمار العمارى ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  129

 الجٌزة  -شارع حماد فٌال الدالى متفرع من ش جامعة الدول العربٌة6, وصف الـتؤشٌر:   ، الغاء الفرع الكائن فى : 

تم  21191129وفً تارٌخ  3378االستشارى البحاث التربة وضبط الجودة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     المكتب -  131

تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافة معمل البحاث التربة واختبارات مواد الخرسانة والطرق لخدمة نشاط الشركة بالعنوان 

 االسكندرٌة -سٌدى جابر -مدٌنة اسٌد.سموحة -الصفا برج  3الكائن : بالطابك االرضى عمارة رلم 

وفً تارٌخ  8584اب الٌكس لتطوٌر وتنمٌه واداره المشروعات السٌاحٌه ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  131

  Gleem -باي بمشروع )جلٌم c15تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع للشركة ٌكون ممره الوحدة  21191129

Bay االسكندرٌة  -(لسم الرمل اول 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 157 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم  21191131وفً تارٌخ  8414تبارن لألسمدة والحاصالت الزراعٌة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  132

 تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

 ٌكون مركز ادارة الشركة الرئٌسى ومحلها المانونى فى العنوان التالى :

 اإلسكندرٌة -سٌدي جابر  -سموحة  -خلف المعهد الدٌنً و مدٌنة مبارن الرٌاضٌة  -منطمة هـ  - 341شارع  33

 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    21191131وفً تارٌخ  6187إٌبكس فارما ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  133

 االسكندرٌة  -لسم سٌدى جابر -سموحة  -( بشارع الفردوس Aعمارة رلم ) -س ابراج الفردو - 113، الغاء الفرع الكائن :شمة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  6322اٌالند للتوكٌالت التجارٌة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  134

 البساتٌن -3اج شمة رلم شارع مدٌنة المعر 2125وصف الـتؤشٌر:   ، اضفة فرع  الكائن فى العمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  6322اٌالند للتوكٌالت التجارٌة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  135

متفرع من شارع -شارع عدن 26بالدور الرابع بالعمار رلم  11وصف الـتؤشٌر:   ، الغاء الفرع الكائن فى :حجرتٌن من الشمه رلم 

 الجٌزه-المهندسٌن -شهاب 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  149878اروماتٌن انجرٌد ٌانتس ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  136

 -وصف الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز إدارة الشركة الرئٌسً ومحلها المانونى ومولع ممارسة النشاط فى العنوان التالً :

 محافظة االسكندرٌة -مدٌنة برج العرب الجدٌدة  -المنطمة الصناعٌة الرابعة  - 9ون بل -( 6لطعة رلم )

 

( ، شركة مساهمة ،  سبك S.A.E)AROMATIC FLAVOURS & FRAGRANCESاروماتٌن لمكسبات الطعم والرائحة  -  137

ون مركز إدارة الشركة الرئٌسً ومحلها تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ٌك 21191131وفً تارٌخ  149878لٌدها برلم    

 -المانونى ومولع ممارسة النشاط فى العنوان التالً :

 محافظة االسكندرٌة -مدٌنة برج العرب الجدٌدة  -المنطمة الصناعٌة الرابعة  - 9بلون  -( 6لطعة رلم )

 

وفً تارٌخ  3169ة ،  سبك لٌدها برلم    اوشن ترٌد للتجارة واالستٌراد والتصدٌر  ش.ذ..م.م ، ذات مسئولٌة محدود -  138

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط الصناعى : بالدوراالول والثانى علوى   21191131

سموحه  بالمبنى الكائن بشارع بطل السالم ناصٌة شارع مصنع على الفلكى امام مسجد ابو الدهب منطمة ابٌس الرابعة شرق

 الناصرٌة الجدٌدة الرمل ثان

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 شركة الفإاد للمماوالت المعمارٌة الحدٌثة -  1

      Al-Fouad for Modern Architectural Construction Company (FMAC) 

 ، شركة مساهمة  غرض الشركة هو :  1شركة مساهمة مإسسة وفما الحكام المانون المصرى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 158 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

المٌام بجمٌع االعمال المتعلمة والمرتبطة باالستثمارالعمارى وبمشروعات البناء واالسكان والسٌاحة والتنمٌة العمرانٌة  1-  

 -:والمشروعات الصناعٌة ولتحمٌك هذا الغرض للشركة المٌام بما ٌلى 

أ ( شراء االراضى وتمسٌمها ومدها بالمرافك بغرض الامة المنشات علٌها على اختالف انواعها بغرض البناء او البٌع او التاجٌر  

 1او ادارتها وكافة اعمال البنٌة االساسٌة لالراضى 

وفً تارٌخ  3896بك لٌدها برلم   ب ( بناء العمارات بمختلف انواعها ومستوٌاتها وادارتها وتملكها وتملٌن الوحدات او ،  س   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191111

 Egyptian and Emirates Group for Modernالمجموعة المصرٌة االماراتٌة للمماوالت المعمارٌة الحدٌثة  -  2

Contractors Co   : ش.م.م ، شركة مساهمة  غرض الشركة هو 

العمال المتعلمة والمرتبطة باالستثمارالعمارى وبمشروعات البناء واالسكان والسٌاحة والتنمٌة العمرانٌة المٌام بجمٌع ا 1-  

 -والمشروعات الصناعٌة ولتحمٌك هذا الغرض للشركة المٌام بما ٌلى :

اء او البٌع او التاجٌر أ ( شراء االراضى وتمسٌمها ومدها بالمرافك بغرض الامة المنشات علٌها على اختالف انواعها بغرض البن 

 1او ادارتها وكافة اعمال البنٌة االساسٌة لالراضى 

وفً تارٌخ  3896ب ( بناء العمارات بمختلف انواعها ومستوٌاتها وادارتها وتملكها وتملٌن الوحدات او ،  سبك لٌدها برلم      

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191111

 د للمماوالت المعمارٌة الحدٌثةشركة الفإا -  3

      Al-Fouad for Modern Architectural Construction Company (FMAC) 

، شركة مساهمة  تاجٌرها واالسكان   التجارى واالدارى بما فى ذلن  1شركة مساهمة مإسسة وفما الحكام المانون المصرى 

 وى ( والمبانى الترفٌهٌة واالسواق والجراجاتالمستشفٌات والمدارس ) فٌما ال ٌجاوز التعلٌم الثان

 1ج( تملٌن وتاجٌر وادارة المجتمعات العمرانٌة وصٌانة المبانى التى تمٌمها الشركة او الغٌر 

 1د( انشاء المدن السكنٌة والصٌفٌة والمرى السٌاحٌة واالشتران فى انشائها 

 1ة والتجارة العامة عموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌ - 2        

 1عموم التورٌدات  - 3

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191111وفً تارٌخ  3896المٌام بجمٌع اعمال المماةالت العمومٌة المتكاملة ،  سبك لٌدها برلم    - 4

 التؤشٌر:  شركة مساهمة

 Egyptian and Emirates Group for Modernالمجموعة المصرٌة االماراتٌة للمماوالت المعمارٌة الحدٌثة  -  4

Contractors Co   ش.م.م ، شركة مساهمة  تاجٌرها واالسكان   التجارى واالدارى بما فى ذلن المستشفٌات والمدارس ) فٌما ال

 ٌجاوز التعلٌم الثانوى ( والمبانى الترفٌهٌة واالسواق والجراجات

 1ى التى تمٌمها الشركة او الغٌر ج( تملٌن وتاجٌر وادارة المجتمعات العمرانٌة وصٌانة المبان

 1د( انشاء المدن السكنٌة والصٌفٌة والمرى السٌاحٌة واالشتران فى انشائها 

 1عموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة والتجارة العامة  - 2        

 1عموم التورٌدات  - 3



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 159 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191111وفً تارٌخ  3896لٌدها برلم    المٌام بجمٌع اعمال المماةالت العمومٌة المتكاملة ،  سبك - 4

 التؤشٌر:  شركة مساهمة

 شركة الفإاد للمماوالت المعمارٌة الحدٌثة -  5

      Al-Fouad for Modern Architectural Construction Company (FMAC) 

 1والمتخصصة وتمدٌم االستشارات الهندسٌة ، شركة مساهمة   1شركة مساهمة مإسسة وفما الحكام المانون المصرى 

 1المٌام باعمال رصف الطرق  - 5  

 1استصالح واستزراع االراضى فى حدود الل من الف فدان  - 6       

 1الدعاٌة واالعالن   - 7        

 تجارة السٌارات وتاجٌرها للغٌر  -  8     

الامة وانشاء وادارة -2الامة وانشاء وادارة المنشات الفندلٌة والسٌاحٌة والمنتجعات السٌاحٌة والمطاعم والكافتٌرٌات  -1

 المعارض والمإتمرات ولاعات العرض والمسارح والحفالت 

وفً تارٌخ  3896برلم    مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص ،  سبك لٌدها    

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191111

 Egyptian and Emirates Group for Modernالمجموعة المصرٌة االماراتٌة للمماوالت المعمارٌة الحدٌثة  -  6

Contractors Co   1ش.م.م ، شركة مساهمة  والمتخصصة وتمدٌم االستشارات الهندسٌة 

 1المٌام باعمال رصف الطرق  - 5  

 1استصالح واستزراع االراضى فى حدود الل من الف فدان  - 6       

 1الدعاٌة واالعالن   - 7        

 تجارة السٌارات وتاجٌرها للغٌر  -  8     

الامة وانشاء وادارة -2الامة وانشاء وادارة المنشات الفندلٌة والسٌاحٌة والمنتجعات السٌاحٌة والمطاعم والكافتٌرٌات  -1

 المعارض والمإتمرات ولاعات العرض والمسارح والحفالت 

وفً تارٌخ  3896مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص ،  سبك لٌدها برلم       

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191111

 مماوالت المعمارٌة الحدٌثةشركة الفإاد لل -  7

      Al-Fouad for Modern Architectural Construction Company (FMAC) 

 1، شركة مساهمة  الالزمة لممارسة هذه االنشطة  1شركة مساهمة مإسسة وفما الحكام المانون المصرى 

غٌرها التى تزاول اعماال شبٌهه باعمالها او التى وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات و

لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج ، كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن 

ٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  تم تعد21191111وفً تارٌخ  3896،  سبك لٌدها برلم    1طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة 

 شركة مساهمة

 Egyptian and Emirates Group for Modernالمجموعة المصرٌة االماراتٌة للمماوالت المعمارٌة الحدٌثة  -  8

Contractors Co   1ش.م.م ، شركة مساهمة  الالزمة لممارسة هذه االنشطة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 160 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهه باعمالها او التى وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من 

لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج ، كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن 

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  21191111ارٌخ وفً ت 3896،  سبك لٌدها برلم    1طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة 

 شركة مساهمة

منطمة حرة ش.م.م بنظام المناطك الحرة ، شركة مساهمة  غرض  - Heat oil field servicesهٌت للخدمات البترولٌة  -  9

  -الشركة هو : 

ول البترول ومعدات المسح البحري تخزٌن وبٌع وتؤجٌر واستئجار وصٌانة  اآلالت والمعدات واألجهزة ومستلزمات حم - 1

ومواسٌر الحفر واإلمداد ومعدات زٌادة إنتاجٌة اآلبار بشرط أال تكون المعدات المستؤجرة من شركات محلٌة وأن ٌتم استخدامها فً 

 ذات غرض الشركة .

 تخزٌن وبٌع المواد والمهمات . - 2

 الخدمات البترولٌة البحرٌة . تملن واٌجار واستئجار الوحدات البحرٌة الالزمة لتمدٌم  - 3

وفً تارٌخ  8418تمدٌم الخدمات اإلستشارٌة والفنٌة فٌما عدا ) اإلستشارات المانونٌة ،  سبك لٌدها برلم     - 4

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191111

بنظام المناطك الحرة ، شركة مساهمة  ( وأعمال منطمة حرة ش.م.م  - Heat oil field servicesهٌت للخدمات البترولٌة  -  11

 الصٌانة البحرٌة فً مولع العمل .

 نمل ولطر الوحدات البحرٌة ، وخدمات التموٌن واإلمدادات الغذائٌة والتوجٌه البحري وتورٌد لطع الغٌار الالزمة .  - 5

مٌب تحت مظلة وزارة البترول وشركات المناطك وذلن للشركات والجهات المعفاة العاملة فى مجاالت البحث واإلستكشاف والتن

الحرة والشركات خارج جمهورٌة مصر العربٌة والسماح للشركة بالتعامل فً السوق المحلً مع الجهات الغٌر معفاة تحت مظلة 

  -% من حجم تعامالتها السنوٌة ، مع مراعاة ما ٌلى : 21وزارة البترول بنسبة 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191111تارٌخ  وفً 8418،  سبك لٌدها برلم    1

ممارسة  -منطمة حرة ش.م.م بنظام المناطك الحرة ، شركة مساهمة   - Heat oil field servicesهٌت للخدمات البترولٌة  -  11

 نشاط التخزٌن من خالل مخزن مخطى . 

 اشتراطات الحماٌة المدنٌة . - 2

 صٌانة للغٌر خارج النطاق المكانً للمنطمة.ممارسة نشاط ال - 3

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191111وفً تارٌخ  8418اال ٌمتد نشاط الشركة لنمل الغاز الطبٌعى ،  سبك لٌدها برلم    - 4

 التؤشٌر:  شركة مساهمة

المصرٌة الٌونانٌة لمنتجات الفٌبر جالس مصر ، شركة مساهمة  غرض الشركه تصنٌع منتجات الفٌبر جالس من اللدائن  -  12

 المموي بااللٌاف الزجاجٌه ) فٌما عدا المواسٌر ( و كذا تصنٌع منتجات الرٌزوناٌت .

 تصنٌع و طحن و خلط و تعبئه الكٌماوٌات بكافه انواعها

تكون لها مصلحه او ان تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الهٌئات التً تزاول اعماال شبٌهه بؤعمالها او التً لد  و ٌجوز للشركه ان

 تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج

ره الهٌئه العامه كما ٌجوز لها ان تندمج  فً الهٌئات السالفه او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن طبما الحكام المانون و بموافمه مجلس ادا

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة 21191112وفً تارٌخ  124135لالستثمار و المناطك الحره . ،  سبك لٌدها برلم   

 مساهمة



 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

ٌسرى دمحم نبٌل محمود العٌونى وشرٌكته ، شركة تضامن  إلامة وتشغٌل مصنع لخلط وتعبئة مستحضرات التجمٌل ولتصنٌع  -  13

لمنظفات ومستحضرات التنظٌف  والتلمٌع والعطور وتعبئتها والتصنٌع لدى الغٌر . مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح الصابون وا

 والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .

  

مانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة , وفى حالة عدم على الشركة إفراد حسابات مالٌة ومركز مالى مستمل لألنشطة الواردة ب -

وفً تارٌخ  13659إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن21191113

نى وشرٌكته ، شركة تضامن  إلامة وتشغٌل مصنع لخلط وتعبئة مستحضرات التجمٌل ولتصنٌع ٌسرى دمحم نبٌل محمود العٌو -  14

الصابون والمنظفات ومستحضرات التنظٌف  والتلمٌع والعطور وتعبئتها والتصنٌع لدى الغٌر . مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح 

 زمة لمباشرة نشاطها .والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الال

  

على الشركة إفراد حسابات مالٌة ومركز مالى مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة , وفى حالة عدم  -

تارٌخ  وفً 13659إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن21191113

والئحته التنفٌذٌة , مع عدم تمتع األنشطة  2117لسنة  72ٌسرى دمحم نبٌل محمود العٌونى وشرٌكته ، شركة تضامن  رلم  -  15

 خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الواردة به وبالئحته التنفٌذٌة .

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن21191113وفً تارٌخ  13659سبك لٌدها برلم   

والئحته التنفٌذٌة , مع عدم تمتع األنشطة  2117لسنة  72رلم   ٌسرى دمحم نبٌل محمود العٌونى وشرٌكته ، شركة تضامن -  16

 خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الواردة به وبالئحته التنفٌذٌة .

،   مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن21191113وفً تارٌخ  13659سبك لٌدها برلم   

 النمل البرى والبحرى للبضائع . -1ش.م.م ، شركة مساهمة    Air Sea Land Logisticاٌر سً الند لوجٌستٌن   -  17

 الشحن والتفرٌغ . -2

 مجال النمل البحرى . المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة فى -3

 الوكالة المالحٌة للبضائع ) فٌما عدا خدمات نمل السائحٌن . -4

تمدٌم االستشارات المالحٌة والبحرٌة وتكنولوجٌا المعلومات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة ، واالستشارات والدراسات  -5

تشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ ، واالس

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة 21191113وفً تارٌخ  9217االوراق المالٌة المنصوص علٌها ،  سبك لٌدها برلم   

 مساهمة

( من لانون سوق رأس المال 27المادة ) ش.م.م ، شركة مساهمة  فى  Air Sea Land Logisticاٌر سً الند لوجٌستٌن   -  18

 والئحته التنفٌذٌة ( .

 بٌع وشراء واٌجار وصٌانة وتنظٌف الحاوٌات ) الصٌانة المتنملة دون انشاء مركز صٌانة ( . -6

 المٌام بجمٌع أعمال التخلٌص الجمركى والبوالص المجمعة . -7

 ٌد والتعبئة والمستودعات .المٌام بؤعمال التخزٌن واستغالل مخازن التبرٌد والتجم -8



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 162 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  -المٌام بجمٌع أعمال االشغال البحرٌة وتشمل : -9

 فن وتثبٌت الحاوٌات على السفن . -

 تمدٌم خدمات لنشات الماطرة والصنادل والمواعٌن . -

 اعمال نظافة عنابر السفن . -

 التؤشٌر:  شركة مساهمة تم تعدٌل النشاط , وصف21191113وفً تارٌخ  9217تعتٌك ،  سبك لٌدها برلم    -

ش.م.م ، شركة مساهمة  وتحمٌل وتستٌف البضائع بالساحات وعلى   Air Sea Land Logisticاٌر سً الند لوجٌستٌن   -  19

 وسائل النمل البرٌة المختلفة .

 اعمال الدهان والمراشمة للسفن . -

 فحص ومعاٌنة البضائع وتمدٌر االضرار .  -11

 لٌاس غاطس السفن وتحدٌد الحموالت الصادرة والواردة . -11

 لٌاس حجم السوائل بالتنكات االرضٌة وكذلن المحملة على السفن ومعاٌنة الحاوٌات أثناء الشحن . -12

 معاٌنة تالفٌات الحاوٌات وتحدٌد حالة السفن حال تسلٌمها بعد انتهاء عمد المشارطة . -13

 الحصر للبضائع الصادرة أو المفرغة من السفن .المٌام بؤعمال المد و -14

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191113وفً تارٌخ  9217سحب ،  سبك لٌدها برلم    -15

 ش.م.م ، شركة مساهمة  العٌنات من البضائع المختلفة لتحلٌلها .   Air Sea Land Logisticاٌر سً الند لوجٌستٌن   -  21

 الستٌراد والتصدٌر فى حدود المسموح به لانونا .ا -16

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  21191113وفً تارٌخ  9217أعمال النمل الدولى للبضائع. ،  سبك لٌدها برلم    -17

 شركة مساهمة

 -:ألترا ستٌل إلستٌراد و تجارة و تصنٌع المعادن شركة مساهمة ، شركة مساهمة  غرض الشركة هو  -  21

 -إلامة و تشغٌل مصنع : -1

 لخراطة و تشغٌل المعادن وأدوات المائدة المصنعة من المعادن . - أ

 لتشكٌل الصاج و تصنٌع األدوات المنزلٌة من اإلستانلٌس ستٌل . - ب

 استٌراد و تجارة المعادن . -2

و استزراع األراضً المستصلحة فً كافة استصالح و تجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع  -3

 انحاء الجمهورٌة ) أكثر من الف فدان و الل من عشرون الف فدان (.

 عموم االستٌراد و التصدٌر  و التوكٌالت التجارٌة والتجارة العامة . -4

 اهمةتم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مس21191118وفً تارٌخ  3612عموم ،  سبك لٌدها برلم    -5

 -الترا ستٌل الستٌراد وتجارة وتصنٌع وتشكٌل المعادن  ش.م.م ، شركة مساهمة  غرض الشركة هو : -  22

 -إلامة و تشغٌل مصنع : -1



 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

 لخراطة و تشغٌل المعادن وأدوات المائدة المصنعة من المعادن . - أ

 لتشكٌل الصاج و تصنٌع األدوات المنزلٌة من اإلستانلٌس ستٌل . - ب

 ٌراد و تجارة المعادن .است -2

استصالح و تجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع و استزراع األراضً المستصلحة فً كافة  -3

 انحاء الجمهورٌة ) أكثر من الف فدان و الل من عشرون الف فدان (.

 امة .عموم االستٌراد و التصدٌر  و التوكٌالت التجارٌة والتجارة الع -4

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191118وفً تارٌخ  3612عموم ،  سبك لٌدها برلم    -5

ألترا ستٌل إلستٌراد و تجارة و تصنٌع المعادن شركة مساهمة ، شركة مساهمة  فً مصر أو فً الخارج كما ٌجوز لها أن  -  23

وفً  3612مها بها وذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة . ،  سبك لٌدها برلم   تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلح

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191118تارٌخ 

الترا ستٌل الستٌراد وتجارة وتصنٌع وتشكٌل المعادن  ش.م.م ، شركة مساهمة  فً مصر أو فً الخارج كما ٌجوز لها أن  -  24

وفً  3612ندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة . ،  سبك لٌدها برلم   ت

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191118تارٌخ 

 مة  التورٌدات . ألترا ستٌل إلستٌراد و تجارة و تصنٌع المعادن شركة مساهمة ، شركة مساه -  25

 خدمات نمل البضائع بؤشكاله المختلفة فٌما عدا النمل الجوي . -6

 إلامة و تنظٌم األسواق و المعارض )بشرط الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة ( -7

 المماوالت العامة المتخصصة و المتكاملة . -8

أعمال البنٌة األساسٌة و المرافك بكافة أنواعها ) فٌما عدا األلمار الصناعٌة ( و الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر  -9

 و االستكشاف .

 االستثمار العماري و البناء و اإلسكان . -11

تم 21191118وفً تارٌخ  3612م   إلامة و تشغٌل و إدارة الحضانات و المدارس و مراكز العداد ،  سبك لٌدها برل  -11

 تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة

 الترا ستٌل الستٌراد وتجارة وتصنٌع وتشكٌل المعادن  ش.م.م ، شركة مساهمة  التورٌدات .  -  26

 خدمات نمل البضائع بؤشكاله المختلفة فٌما عدا النمل الجوي . -6

 )بشرط الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة ( إلامة و تنظٌم األسواق و المعارض -7

 المماوالت العامة المتخصصة و المتكاملة . -8

أعمال البنٌة األساسٌة و المرافك بكافة أنواعها ) فٌما عدا األلمار الصناعٌة ( و الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر  -9

 و االستكشاف .

 اري و البناء و اإلسكان .االستثمار العم -11

تم 21191118وفً تارٌخ  3612إلامة و تشغٌل و إدارة الحضانات و المدارس و مراكز العداد ،  سبك لٌدها برلم     -11

 تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 164 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ب و تنمٌة الموارد البشرٌة .ألترا ستٌل إلستٌراد و تجارة و تصنٌع المعادن شركة مساهمة ، شركة مساهمة  و تدرٌ -  27

 أعمال الشحن و التفرٌغ و النمل البري للبضائع . -12

لسنة  356و مراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2117لسنة  351مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

2118 . 

 ار التراخٌص الالزمة للممارسة هذه األنشطة .مع مراعاة أحكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة وبشرط استصد

وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماالً شبٌهه بؤعمالها أو 

تؤشٌر:  شركة تم تعدٌل النشاط , وصف ال21191118وفً تارٌخ  3612التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها ،  سبك لٌدها برلم   

 مساهمة

 الترا ستٌل الستٌراد وتجارة وتصنٌع وتشكٌل المعادن  ش.م.م ، شركة مساهمة  و تدرٌب و تنمٌة الموارد البشرٌة . -  28

 أعمال الشحن و التفرٌغ و النمل البري للبضائع . -12

لسنة  356هورٌة مصر العربٌة رلم و مراعاة لرار رئٌس جم 2117لسنة  351مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

2118 . 

 مع مراعاة أحكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة للممارسة هذه األنشطة .

أو  وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماالً شبٌهه بؤعمالها

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة 21191118وفً تارٌخ  3612التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها ،  سبك لٌدها برلم   

 مساهمة

 سنتر االخوة السورى للمالبس الجاهزة ، ذات مسئولٌة محدودة  غرض الشركة هو: -  29

 تجارة المالبس الجاهزة. .1

 به لانونا . عموم التصدٌر فٌما هو مسموح .2

 الامة وادارة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة . .3

 وذلن دون االخاللبؤحكام 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 وغٌرها التً تزاول أعماال شب

تحمٌك غرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون. ،  سبك لٌدها 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191118وفً تارٌخ  12916برلم   

، ذات مسئولٌة محدودة  االنشطة. وٌجوز للشركة ان  Supply chain Solutionsسولٌوشنز                سبالى تشٌن -  31

تشترن باى وجة من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى 

 13294شترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون. ،  سبك لٌدها برلم   مصر او فى الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او ت

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191118وفً تارٌخ 

 ، ذات مسئولٌة محدودة  غرض الشركة هو: Supply chain Solutionsسبالى تشٌن سولٌوشنز                -  31

 تمدٌم الخدمات اللوجٌستٌة "

 التخلٌص الجمركى "

 الشحن والتفرٌغ "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 165 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 اعمال الوكالة المالحٌة )ال ٌشمل ذلن خدمات نمل السائحٌن( فى حدود المسموح به لانونا "

 تمدٌم خدمات النمل والشحن البرى والبحرى داخل وخارج الحدود والمٌاه االللٌمٌة للبضائع "

 ل والتورٌدات البحرٌة والعمومٌةتمدٌم كافة انواع االشغا "

 اٌجار واستئجار االالت والمعدات "

  

وذلن دون االخالل باحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدارا التراخٌص الالزمة لممارسة هذه ،  سبك لٌدها 

 لٌة محدودةتم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات مسئو21191118وفً تارٌخ  13294برلم   

ش.م.م ، شركة  Oils expert for food and feed industriesأوٌلز اكسبرت للصناعات الغذائٌة وصناعة االعالف  -  32

 مساهمة  غرض الشركة:

جمٌع أعمال التركٌبات الهندسٌة لخطوط األنتاج  بمصنع أستخالص وتكرٌر وتعبئة الزٌوت النباتٌة وأنتاج األعالف بما  "

 رٌد كافة لطع الغٌار والمهمات الالزمة ألتمام التشغٌل.فً ذلن تو

تمدٌم األستشارات الهندسٌة فٌما ٌخص أعمال تركٌبات خطوط األنتاج واإلشراف علٌها وإعادة هٌكلتها )فٌما عدا  "

ا االستشارات المالٌة األستشارات المانونٌة واألستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واألستحواذ وكذ

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191119وفً تارٌخ  12932ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  شركة مساهمة

شركة  ش.م.م ، Oils expert for food and feed industriesأوٌلز اكسبرت للصناعات الغذائٌة وصناعة االعالف  -  33

 ( من لانون رأس المال والئحتة التنفٌذٌة.27مساهمة  المنصوص علٌها فً المادة )

 المٌام بجمٌع المماوالت بمختلف أنواعها ومستوٌاتها بما فٌها المماوالت المتكاملة والمتخصصة. "

 التوكٌالت التجارٌةز "

فً شؤن سجل المستوردٌن وتنظٌم أعمال  1982( لسنة 121والمانون رلم ) 1982( لسنة 121تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم )

الوكالة التجارٌة، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة أي حك فً مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها 

تم 21191119فً تارٌخ و 12932من الجهات المختصة، وبما ال ٌخل بؤحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض. ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة

غرض الشركة هو : الامه وتشغٌل  مصنع لصناعه الحشوٌات  -ٌسرى السٌد دمحم سجرج وشركاه ، شركة تضامن   -  34

 )الفٌبر( بجمٌع اوزانه من خامات 

 بس او الفالتر او العوازل وغٌرها البولى استر او البولى بروبٌلٌن  والمستخدمة  فً االلحفه او المال

 وتصنٌع االلحفه والمفروشات وتصنٌع المراتب بجمٌع انواعها والتصنٌع للغٌر, وعلى الشركة الحصول 

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  21191113وفً تارٌخ  221على كافه التراخٌص الالزمة لمباشره نشاطها ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

غرض الشركة هو : الامه وتشغٌل  مصنع لصناعه  -شركه ٌسري السٌد دمحم سجرج وشركاه ، شركة تضامن   -  35

 الحشوٌات )الفٌبر( بجمٌع اوزانه من خامات 

 البولى استر او البولى بروبٌلٌن  والمستخدمة  فً االلحفه او المالبس او الفالتر او العوازل وغٌرها 

 تصنٌع المراتب بجمٌع انواعها والتصنٌع للغٌر, وعلى الشركة الحصول وتصنٌع االلحفه والمفروشات و
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تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  21191113وفً تارٌخ  221على كافه التراخٌص الالزمة لمباشره نشاطها ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

الامه وتشغٌل  مصنع لصناعه الحشوٌات غرض الشركة هو :  -ٌسرى السٌد دمحم سجرج وشركاه ، شركة تضامن   -  36

 )الفٌبر( بجمٌع اوزانه من خامات 

 البولى استر او البولى بروبٌلٌن  والمستخدمة  فً االلحفه او المالبس او الفالتر او العوازل وغٌرها 

 وتصنٌع االلحفه والمفروشات وتصنٌع المراتب بجمٌع انواعها والتصنٌع للغٌر, وعلى الشركة الحصول 

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  21191113وفً تارٌخ  221ى كافه التراخٌص الالزمة لمباشره نشاطها ،  سبك لٌدها برلم   عل

 شركة تضامن

 ـ تجارة المبٌدات والمخصبات الزراعٌة.1تكنو فارم للمبٌدات والمخصبات الزراعٌة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة   -  37

 فى شؤن سجل المستوردٌن. 1982لسنة  121ؤحكام المانون رلم مع ألتزام الشركة ب  

 مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . 

شبٌهة بؤعمالها أو وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال  

التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها 

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  21191113وفً تارٌخ  9213وذلن ط بماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة. ،  سبك لٌدها برلم   

 ذات مسئولٌة محدودة

 -االسكندرٌة الوطنٌة للتوزٌع والوكاالت الطبٌة ) نادا مٌدٌكال ( ش.م.م ، شركة مساهمة  غرض الشركة هو : -  38

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة. -1

 تسوٌك المستلزمات الطبٌة. -2

 تسوٌك المكمالت الغذائٌة واألغذٌة الخاصة. -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 وغٌرها التً تزاول أعمالً شبٌهه بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

وفً  853و فً الخارج، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها ،  سبك لٌدها برلم   تحمٌك غرضها فً مصر أ

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191114تارٌخ 

ن طبماً ألحكام االسكندرٌة الوطنٌة للتوزٌع والوكاالت الطبٌة ) نادا مٌدٌكال ( ش.م.م ، شركة مساهمة  أو تلحمها بها وذل -  39

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191114وفً تارٌخ  853المانون والئحته التنفٌذٌة. ،  سبك لٌدها برلم   

أعمال المماوالت )العامة  - 1ش.م.م ، شركة مساهمة   Power Tech Egypt Contractingباور تن مصر للمماوالت  -  41

 والمتخصصة والتركٌبات(

 االستثمار العماري والسٌاحً وٌشمل: -2

شراء األراضً وتمسٌمها ومدها بالمرافك بغرض اعادة بٌعها أو إلامة المنشآت علٌها على اختالف انواعها بغرض البٌع  ( أ

 أو التؤجٌر أو إدارتها وكافة أعمال البنٌة االساسٌة لألراضً 

لشمك الفندلٌة والفنادق )الثابتة( بكافة مستوٌاتها وتملكها وتملٌكها إنشاء المرى السٌاحٌة والمنتجعات والموتٌالت وا ( ب

 واٌجارها واستئجارها.

 التجارة العامة فٌما هو مسموح به لانونا -3

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191115وفً تارٌخ  11764استصالح ،  سبك لٌدها برلم    -4
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ش.م.م ، شركة مساهمة  وتجهٌز األراضً بالمرافك  Power Tech Egypt Contractingباور تن مصر للمماوالت  -  41

فدان فٌما عدا المناطك  21111االساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع واستزراع األراضً المستصلحة وذلن فً حدود الل من 

وكذا مناطك  2118لسنة  356العربٌة رلم ولرار رئٌس جمهورٌة مصر  2117لسنة  351الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 شبة جزٌرة سٌناء وشالتٌن 

 إلامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجهٌز وتعبئة اللحوم والدواجن -5

 إلامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف وتجمٌد المواد الغذائٌة  -6

 إلامة وتشغٌل مجزر نصف الى للحوم والدواجن -7

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191115وفً تارٌخ  11764ٌدها برلم   مع مراعاة أحكام الموانٌن ،  سبك ل

ش.م.م ، شركة مساهمة  واللوائح والمرارات السارٌة  Power Tech Egypt Contractingباور تن مصر للمماوالت  -  42

 وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة.

ن لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً وٌجوز للشركة أن تكو

لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن 

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  21191115وفً تارٌخ  11764،  سبك لٌدها برلم   طبما ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة. 

 شركة مساهمة

التوكٌالت  -1ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة       ROOTS INTERNATIONAL TRADEروتس للتجارة الدولٌة  -  43

 التجارٌة.

 عموم التورٌدات . -2

ت المانوٌنه واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌم بمناسبه زٌاده راس المال تمدٌم االستشارات فٌما عدا االستشارا -3

واالستحواذ وكذالن االستشارات المالٌه عن االوراق المالٌه النشطه الشرٌكات العامله فً مجال االوراق المالٌه المنصوص علٌها 

 1من لانون سوق المال واالئحته التنفذٌه 27فً الماده 

 1غٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌه الموارد البشرٌهالامة وتش -4

 1الخدمات البترولٌه  -5

 الخدمات البٌئٌه . -6

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191116وفً تارٌخ  3884مع مراعاه احكام ،  سبك لٌدها برلم   

شركه ذات مسإلٌة محدودة ، ذات مسئولٌة محدودة      Integral services and solutionsانتجرال للخدمات والحلول  -  44

 التوكٌالت التجارٌة. -1

 عموم التورٌدات . -2

تمدٌم االستشارات فٌما عدا االستشارات المانوٌنه واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌم بمناسبه زٌاده راس المال  -3

اق المالٌه النشطه الشرٌكات العامله فً مجال االوراق المالٌه المنصوص علٌها واالستحواذ وكذالن االستشارات المالٌه عن االور

 1من لانون سوق المال واالئحته التنفذٌه 27فً الماده 

 1الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌه الموارد البشرٌه -4

 1الخدمات البترولٌه  -5

 الخدمات البٌئٌه . -6
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 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191116وفً تارٌخ  3884مع مراعاه احكام ،  سبك لٌدها برلم   

ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  الموانٌن  واللوائح      ROOTS INTERNATIONAL TRADEروتس للتجارة الدولٌة  -  45

الالزمه لممارسه هذه االنشطه . وٌجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترن بؤي والمرارات السارٌه بشرط استصدار التراخٌص 

وجه من الوجوه  مع الشركات غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهه بؤعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر او فً 

 الخارج . 

،  سبك لٌدها برلم    1مها بها وذلن طبما ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌهكما ٌجوز لها ان تندمج  فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلح

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191116وفً تارٌخ  3884

شركه ذات مسإلٌة محدودة ، ذات مسئولٌة محدودة      Integral services and solutionsانتجرال للخدمات والحلول  -  46

الموانٌن  واللوائح والمرارات السارٌه بشرط استصدار التراخٌص الالزمه لممارسه هذه االنشطه . وٌجوز للشركه ان تكون لها 

مصلحه او تشترن بؤي وجه من الوجوه  مع الشركات غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهه بؤعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك 

 غرضها فً مصر او فً الخارج . 

،  سبك لٌدها برلم    1كما ٌجوز لها ان تندمج  فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌه

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191116وفً تارٌخ  3884

الامة و تشغٌل مصنع لتصنٌع مانع تسرب مٌكانٌكى  و  -1  طرطوسٌة للهندسة والتجارة ش.م.م. ، شركة مساهمة -  47

 فلنشات معدنٌة الجلب المعدنٌة و لواعد ) شاسٌة ( لنافخ الهواء ) البالور ( و كاتم صوت اسطوانى معدنى .

التوزٌع االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات العمومٌة وأعمال التركٌبات والمماوالت الصناعٌة  ،    -2

والتجارة العامة لكل ماهو مسموح بة لانونا ، اعداد التصمٌمات الهندسٌة والمٌام باعمال التشغٌل والصٌانة المتنملة لحساب الشركة 

تم تعدٌل 21191117وفً تارٌخ  2185ولحساب الغٌر فً كافة المجاالت المٌكانٌكة والكهربائٌة وااللكترونٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة النشاط ,

شركه مندمجه فى شركه  1981لسنه  159اندماج شركه طاركو لصناعه الطلمبات "طرطوسٌه جروب"ش.م.م لانون  -  48

الامة و تشغٌل مصنع لتصنٌع مانع  -1شركه دامجه ، شركة مساهمة   1981لسنه  159طرطوسٌه للهندسه والتجاره ش.م.م لانون

 نشات معدنٌة الجلب المعدنٌة و لواعد ) شاسٌة ( لنافخ الهواء ) البالور ( و كاتم صوت اسطوانى معدنى .تسرب مٌكانٌكى  و فل

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات العمومٌة وأعمال التركٌبات والمماوالت الصناعٌة  ،  التوزٌع   -2

د التصمٌمات الهندسٌة والمٌام باعمال التشغٌل والصٌانة المتنملة لحساب الشركة والتجارة العامة لكل ماهو مسموح بة لانونا ، اعدا

تم تعدٌل 21191117وفً تارٌخ  2185ولحساب الغٌر فً كافة المجاالت المٌكانٌكة والكهربائٌة وااللكترونٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة

 رة ش.م.م. ، شركة مساهمة  والهندسٌة .طرطوسٌة للهندسة والتجا -  49

الامة مركز العداد وتدرٌب الموارد البشرٌة فً كافة المجاالت المٌكانٌكة والكهربائٌة وااللكترونٌة والهندسٌة لحساب   -3

ط ونوافخ الشركة ولحساب الغٌر ، المٌام بؤعمال االشراف علً أعمال الصٌانة والتركٌبات واالصالح للطلمبات والمضخات وضواغ

 الهواء  والبلوف وموانع التسرب ولطع غٌارها  . 

 اعمال المماوالت الكهرومٌكانٌكٌة و االلكترونٌة للمنشؤت و المصانع و المبانى العامة -4

وفً  2185ٌحك للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجة من الوجوة مع الشركات وغٌرها التً ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191117تارٌخ 

شركه مندمجه فى شركه  1981لسنه  159اندماج شركه طاركو لصناعه الطلمبات "طرطوسٌه جروب"ش.م.م لانون  -  51

 شركه دامجه ، شركة مساهمة  والهندسٌة . 1981لسنه  159طرطوسٌه للهندسه والتجاره ش.م.م لانون
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 169 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

اد وتدرٌب الموارد البشرٌة فً كافة المجاالت المٌكانٌكة والكهربائٌة وااللكترونٌة والهندسٌة لحساب الامة مركز العد  -3

الشركة ولحساب الغٌر ، المٌام بؤعمال االشراف علً أعمال الصٌانة والتركٌبات واالصالح للطلمبات والمضخات وضواغط ونوافخ 

 الهواء  والبلوف وموانع التسرب ولطع غٌارها  . 

 اعمال المماوالت الكهرومٌكانٌكٌة و االلكترونٌة للمنشؤت و المصانع و المبانى العامة -4

وفً  2185ٌحك للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجة من الوجوة مع الشركات وغٌرها التً ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191117تارٌخ 

رطوسٌة للهندسة والتجارة ش.م.م. ، شركة مساهمة  تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك أغراضها ط -  51

فً مصر والخارج. كما ٌحك لها أن تندمج فً الهٌئات السلفة الذكر أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191117وفً تارٌخ  2185رلم   التنفٌذٌة . ،  سبك لٌدها ب

شركه مندمجه فى شركه  1981لسنه  159اندماج شركه طاركو لصناعه الطلمبات "طرطوسٌه جروب"ش.م.م لانون  -  52

عماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد شركه دامجه ، شركة مساهمة  تزاول ا 1981لسنه  159طرطوسٌه للهندسه والتجاره ش.م.م لانون

تعاونها علً تحمٌك أغراضها فً مصر والخارج. كما ٌحك لها أن تندمج فً الهٌئات السلفة الذكر أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن 

تؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصف ال21191117وفً تارٌخ  2185طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة . ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة مساهمة

 المإسسة الوطنٌة للتنمٌة واالستثمار العمارى ش.م.م ، شركة مساهمة  غرض الشركة هو : -  53

 المٌام بجمٌع األعمال المتعلمة والمرتبطه بمشروعات األستثمار العماري وٌشمل ذلن:  .1

المنشؤت علٌها علً اختالف أنواعها بغرض شراء األراضً أو المشاركة علٌها وتمسٌمها ومدها بالمرافك بغرض إلامة  -

 البناء أو البٌع أو التؤجٌر أو األدارة أو التسوٌك للغٌر إلامة المري السٌاحٌة وتسوٌمها.

 المٌام بجمٌع أنواع أعمال المماوالت بمختلف أنواعها والتصمٌمات الهندسٌة. -

 4113ان التصادي أو متوسط أو فاخر ،  سبك لٌدها برلم   بناء العمارات بمختلف مستوٌاتها وتملٌكها أو تؤجٌرها من إسك -

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191117وفً تارٌخ 

 المإسسة الوطنٌة للتنمٌة واالستثمار العمارى ش.م.م ، شركة مساهمة  أو تجاري أو أداري. -  54

 المماوالت العمومٌة المتكاملة .   .2

 التجارة والتوزٌع والتورٌدات العامة والتوكٌالت التجارٌة. .3

 استصالح واستزراع األراضً البور والصحراوٌة )فً حدود الل من ألف فدان(. .4

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  21191117وفً تارٌخ  4113خلط وأنتاج الخرسانة الجاهزة . ،  سبك لٌدها برلم    .5

 شركة مساهمة

 االسكندرٌة للمخبوزات ش.م.م ، شركة مساهمة  غرض الشركة هو : الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع :   -  55

 الخبز االفرنجى بكافة انواعه .   -أ

 مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة .

حة أو تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول أعماالً شبٌه بؤعمالها أو التى وٌجوز للشركة أن تكون لها مصل

لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فى الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن 

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة 21191121وفً تارٌخ  2841ٌدها برلم   طبماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ،  سبك ل

 مساهمة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 170 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الٌكس للمخبوزات ش.م.م ، شركة مساهمة  غرض الشركة هو : الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع :   -  56

 الخبز االفرنجى بكافة انواعه .   -أ

 شرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة .مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وب

وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول أعماالً شبٌه بؤعمالها أو التى 

ة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فى الهٌئات السالف

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة 21191121وفً تارٌخ  2841طبماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 مساهمة

 سلٌت اربٌا لالستشارات التسوٌمٌة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  غرض الشركة هو : -  57

التسوٌمٌه ) فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات وتادراسات االستشارات  -1

المتعلمه بالتمٌٌم بمناسبه زٌاده راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌه النشطة الشركات العامله فً مجال االوراق المالٌه 

  1انون سوق المال والئحته التنفٌذٌة ( من ل 27المنصوص علٌها فً الماده 

  1عموم التجاره والتوزٌع والتسوٌك فٌما هو مسموح به لانونا  -2

 1التورٌدات العمومٌه  -3

              

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات 21191121وفً تارٌخ  11381التوكٌالت التجارٌة تلتزم ،  سبك لٌدها برلم    -4

 ودةمسئولٌة محد

شركة ذات مسئولٌة محدودة ، ذات مسئولٌة محدودة  غرض الشركة هو    Sellit arabiaسلٌت اربٌا لالستشارات التسوٌمٌة  -  58

: 

االستشارات التسوٌمٌه ) فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات وتادراسات  -1

اسبه زٌاده راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌه النشطة الشركات العامله فً مجال االوراق المالٌه المتعلمه بالتمٌٌم بمن

  1من لانون سوق المال والئحته التنفٌذٌة (  27المنصوص علٌها فً الماده 

  1عموم التجاره والتوزٌع والتسوٌك فٌما هو مسموح به لانونا  -2

 1التورٌدات العمومٌه  -3

              

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات 21191121وفً تارٌخ  11381التوكٌالت التجارٌة تلتزم ،  سبك لٌدها برلم    -4

 مسئولٌة محدودة

وال ٌنشء  1982لسنه  121سلٌت اربٌا لالستشارات التسوٌمٌة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  الشركة باحكام المانون رلم  -  59

عدٌل الشركة اي حك فً مزاوله غرضها اال بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ال ت

  1ٌخل باحكام الموانٌن المنظمه لهذا الغرض 

   1اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها  -5

  1ج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها اعمال انتا -6

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191121وفً تارٌخ  11381ادخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل ،  سبك لٌدها برلم    -7

 التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 171 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شركة ذات مسئولٌة محدودة ، ذات مسئولٌة محدودة  الشركة باحكام    Sellit arabiaلالستشارات التسوٌمٌة  سلٌت اربٌا -  61

وال ٌنشء تعدٌل الشركة اي حك فً مزاوله غرضها اال بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه  1982لسنه  121المانون رلم 

  1لموانٌن المنظمه لهذا الغرض لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ال ٌخل باحكام ا

   1اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها  -5

  1اعمال انتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -6

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191121وفً تارٌخ  11381علً الحاسبات وبالوسائل ،  سبك لٌدها برلم   ادخال البٌانات  -7

 التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

 1سلٌت اربٌا لالستشارات التسوٌمٌة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  االلكترونٌة  -  61

  1انتاج وتطوٌر النظم المدمجه وتشغٌلها والتدرٌب علٌها -9 1اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها  -8

  1اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات - 11

  1تنفٌذ واداره شبكات نمل وتداول البٌانات - 11

  1باحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد ال- 12

  1انتاج المحتوي االلكترونً بصوره المختلفه من صوت وصوره وبٌانات - 13

  1التسوٌك االلكترونً ما عدا انشاء الموالع االلكترونٌه -14

 ذات مسئولٌة محدودةتم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  21191121وفً تارٌخ  11381االتصاالت ،  سبك لٌدها برلم   -15

 1شركة ذات مسئولٌة محدودة ، ذات مسئولٌة محدودة  االلكترونٌة    Sellit arabiaسلٌت اربٌا لالستشارات التسوٌمٌة  -  62

  1انتاج وتطوٌر النظم المدمجه وتشغٌلها والتدرٌب علٌها -9 1اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها  -8

  1التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات اعمال - 11

  1تنفٌذ واداره شبكات نمل وتداول البٌانات - 11

  1انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات - 12

  1انتاج المحتوي االلكترونً بصوره المختلفه من صوت وصوره وبٌانات - 13

  1لكترونً ما عدا انشاء الموالع االلكترونٌه التسوٌك اال-14

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191121وفً تارٌخ  11381االتصاالت ،  سبك لٌدها برلم   -15

  1سلٌت اربٌا لالستشارات التسوٌمٌة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  وخدمات االنترنت  -  63

 1تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌه الفكرٌه بما فً ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌه  المشروعات التً-16

  1مشروعات البحث والتطوٌر العلمً الجل التنمٌه وعمل دراسات الجدوي للمشروعات -17

  1الدعاٌه واالعالن عبر الوسائل المسموعه والممروئه والمرئٌه -18

وٌل المحتوي التملٌدي من صوت وصوره وبٌانات الً محتوي رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوي العلمً االنشطة المتعلمه بتح19

  1والثمافً والفنً 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 172 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , 21191121وفً تارٌخ  11381مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

شركة ذات مسئولٌة محدودة ، ذات مسئولٌة محدودة  وخدمات االنترنت    Sellit arabiaسلٌت اربٌا لالستشارات التسوٌمٌة  -  64

1  

 1المشروعات التً تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌه الفكرٌه بما فً ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌه -16

  1علمً الجل التنمٌه وعمل دراسات الجدوي للمشروعات مشروعات البحث والتطوٌر ال-17

  1الدعاٌه واالعالن عبر الوسائل المسموعه والممروئه والمرئٌه -18

االنشطة المتعلمه بتحوٌل المحتوي التملٌدي من صوت وصوره وبٌانات الً محتوي رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوي العلمً 19

  1والثمافً والفنً 

تم تعدٌل النشاط , 21191121وفً تارٌخ  11381ام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ،  سبك لٌدها برلم   مع مراعاة أحك

 وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

سلٌت اربٌا لالستشارات التسوٌمٌة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه  -  65

 األنشطة .

وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً 

لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أوتشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً 

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات 21191121وفً تارٌخ  11381ئحته التنفٌذٌة . ،  سبك لٌدها برلم   ألحكام المانون وال

 مسئولٌة محدودة

شركة ذات مسئولٌة محدودة ، ذات مسئولٌة محدودة  وبشرط إستصدار    Sellit arabiaسلٌت اربٌا لالستشارات التسوٌمٌة  -  66

 األنشطة .التراخٌص الالزمة لممارسة هذه 

وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً 

لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أوتشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً 

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات 21191121وفً تارٌخ  11381المانون والئحته التنفٌذٌة . ،  سبك لٌدها برلم   ألحكام 

 مسئولٌة محدودة

 ش. م.م ، شركة مساهمة  غرض الشركة هو:Mass oil industriesماس اوٌل اندسترٌز  -  67

 الامة و تشغٌل مصنع لخلط و تعبئة الزٌوت. .1

 تصدٌر.عموم ال .2

 عموم التجارة و التورٌدات . .3

 تجارة المواد البترولٌة وتخزٌنها لصالح الغٌر. .4

 الشحن والتفرٌغ للمواد البترولٌة و الزٌوت المعدنٌة. .5

       

 تموٌن السفن بجمٌع انواعها. .6

 خدمات الشحن و النمل الداخلى. .7

 و التروٌج لمجاالت االستثمار ( التسوٌك و الدعاٌة و االعالن )فٌما عدا التسوٌك .8



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 173 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التسوٌك االلكترونى. .9

تم 21191121وفً تارٌخ  8461الامة و ادارة المعارض المحلٌة و الدولٌة وذلن لحساب الشركة ،  سبك لٌدها برلم    .11

 تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة

ركة مساهمة  او لحساب الغٌر شرٌطة الحصول على موافمة هٌئة ش. م.م ، شMass oil industriesماس اوٌل اندسترٌز  -  68

 المعارض و االسواق الدولٌة لكل معرض على حدة.

المٌام بجمٌع االعمال المتعلمة و المرتبطة باالستثمار العمارى و بمشروعات البناء و االسكان الفاخر و العادى و التنمٌة  .11

 مٌام بما ٌلى: العمرانٌة. ولتحمٌك هذا الغرض الشركة ال

شراء االراضى او المشاركة علٌها وتمسٌمها و مدها بالمرافك بغرض الامة المنشات علٌها على اختالف انواعها بغرض  "

 البناء او التاجٌر او التسوٌك للغٌر.

تعدٌل  تم21191121وفً تارٌخ  8461المٌام بجمٌع انواع المماوالت المتكاملة و التصمٌمات ،  سبك لٌدها برلم    "

 النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة

بناء العمارات بمختلف مستوٌاتها و تملٌكها -ش. م.م ، شركة مساهمة  الهندسٌةMass oil industriesماس اوٌل اندسترٌز  -  69

الجراجات و المدارس او تاجٌرها من اسكان التصادى او متوسط او فاخر او ادارى و المستشفٌات و المبانى الترفٌهٌة و االسواق و 

الامة و ادارة و استغالل المنشات و المرى السٌاحٌة و الفنادق ) فٌما عدا العائمة( و  -) فٌما ال ٌجوز مرحلة التعلٌم الثانوى ( 

 الشواطىء و المطاعم و المماهى و الكافٌترٌات و لاعات االفراح و الكازٌنوهات و البالجات و المنشات الترفٌهٌة و النوادى و

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191121وفً تارٌخ  8461لسنة ،  سبك لٌدها برلم    311الموالت ) مع مراعاة المرار الوزارى رلم 

 التؤشٌر:  شركة مساهمة

بشان شروط و اجراءات ترخٌص شرٌكات  2112ش. م.م ، شركة مساهمة  Mass oil industriesماس اوٌل اندسترٌز  -  71

 (.االدارة الفندلٌة 

 ادارة و صٌانة المجمعات السكنٌة و السٌاحٌة و الفنادق التى تمٌمها الشركة او للغٌر. .12

 الامة و تشغٌل و ادارة المخابز النتاج المخبوزات النتاج المخبوزات و العجائن و الحلوٌات بكافة انواعها. .13

 المٌام باعمال الوكالة المالحٌة للسفن. .14

 و االشغال البحرٌة.التورٌدات البحرٌة  .15

 النمل الدولى للبضائع. .16

 السٌاحى(.-التخلٌص الجمركى و البوالص المجمعة ) فٌما عدا النمل الجوى .17

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191121وفً تارٌخ  8461تمدٌم خدمات ،  سبك لٌدها برلم    .18

ش. م.م ، شركة مساهمة  السفن بمرالبة الحاوٌات و البضائع و حصرها داخل Mass oil industriesماس اوٌل اندسترٌز  -  71

 الموانى و تمدٌم االستشارات البحرٌة و بٌع و ادارة و استئجار السفن.

 ادارة و استئجار و تاجٌر المخازن و الساحات. .19

 الامة مركز لخدمة و تموٌن السٌارات بكافة انواعها.)فٌما عدا اعمال الصٌانة( .21

 الامة مركز صٌانه سٌارات بكافة انواعها. .21

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  21191121وفً تارٌخ  8461تكرٌر بترول واستخالص مشتماتة ،  سبك لٌدها برلم    .22

 شركة مساهمة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 174 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

إلامة و تشغٌل الثالجات و المحطات  -ش.م.م( ، شركة مساهمة   green land groupجروب للتنمٌة الزراعٌةجرٌن الند  -  72

 الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة و الخضر و الفاكهة و المنتجات الصناعٌة و المواد الغذائٌة وتبرٌدها وتجفٌفها  أو تجمٌدها

 إنشاء وتشغٌل محطة مجففات االذرة الشامٌة    -

استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك األساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع و استزراع االراضى المستصلحة . وٌشترط  -

فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة ألغراض االستصالح و االستزراع وأن تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع 

 ولٌس الرى بطرٌك الغمر

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191123وفً تارٌخ  12554ك لٌدها برلم   فٌما عدا ،  سب -

ش.م.م( ، شركة مساهمة  المناطك الصادر بها لرار رئٌس  green land groupجرٌن الند جروب للتنمٌة الزراعٌة -  73

  2118لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351الوزراء رلم 

الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت و الشمك و االجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة و االنشطة المكملة او المرتبطة  -

بذلن سواء كانت خدمٌة او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشؤت الخاصة بها والتوسع فٌها على اال ٌمل 

الت و الشمك و األجنحة الفندلٌة و المرى السٌاحٌة عن ثالثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحة الوحدات المبٌعة مستوى الفنادق و الموتٌ

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191123وفً تارٌخ  12554،  سبك لٌدها برلم   

مساهمة  منها على نصف اجمالى المساحات  ش.م.م( ، شركة green land groupجرٌن الند جروب للتنمٌة الزراعٌة -  74

 المبنٌه من الطالة االٌوائٌة للمشروع

 التنمٌة السٌاحٌة المتكاملة  -

االستثمار العمارى بالمدن و المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة  -

لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351رار رئٌس الوزراء رلم شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بم

2118  

  

خدمات المجال الرٌاضى وتشمل اإلدارة او التسوٌك او التشغٌل او إدارة األلعاب الرٌاضٌة او إنشاء األندٌة الخاصة او  -

 تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمةتم 21191123وفً تارٌخ  12554االكادٌمٌات ،  سبك لٌدها برلم   

ش.م.م( ، شركة مساهمة  او األندٌة الصحٌة او مراكز اللٌالة  green land groupجرٌن الند جروب للتنمٌة الزراعٌة -  75

 البدنٌة 

مارسة هذه وذلن دون االخالل باحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لم -

 1االنشطة 

وٌجوز للشركة ان تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول إعماال شبٌهة بإعمالها او التى لد  -

تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما إلحكام 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191123وفً تارٌخ  12554ا برلم   المانون ،  سبك لٌده

 شركة نوبل للكٌماوٌات )ش.ذ.م.م( ، ذات مسئولٌة محدودة  غرض الشركة هو : -  76

 تجارة كٌماوٌات  

 و الامة وتشغٌل  مصنع لتصنٌع مواد الصمة ومستلزماتها.

المرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة .وٌجوز للشركة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح و

ان تكون لها مصلحة او تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها أو التى لد تعاونها 

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما  على تحمٌك غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 175 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات 21191123وفً تارٌخ  11723الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 مسئولٌة محدودة

تكون لها مصلحة أو تشترن بؤى وجه من الوجوه  الشركه العربٌه للتنمٌه و االستثمار العماري ، شركة مساهمة  للشركة أن -  77

مع الشركت وغٌرها التى تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التى لد تعاةنها على تحمٌك غرضها فى مصر أو فى الخارج ،كما ٌجوز 

 2251ة ،  سبك لٌدها برلم   لها أن تندمج فى الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌ

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191124وفً تارٌخ 

االمل لتجاره مواد البناء واالستثمار العماري ش.م.م ، شركة مساهمة  للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤى وجه من  -  78

مالها أو التى لد تعاةنها على تحمٌك غرضها فى مصر أو فى الخارج ،كما الوجوه مع الشركت وغٌرها التى تزاول أعماال شبٌهة بؤع

ٌجوز لها أن تندمج فى الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 ةتم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهم21191124وفً تارٌخ  2251

 الشركه العربٌه للتنمٌه و االستثمار العماري ، شركة مساهمة  غرض الشركة هو : -  79

إنشاء وإدارة وتنفٌذ وإمتالن وإستغالل وتسوٌك وبٌع وشراء التجمعات السكنٌة واإلسكان السٌاحً والمنتجعات والفٌالت  -

لمرافك الالزمة لها ومزاولة األنشطة التكمٌلٌة والمرتبطة والمري السٌاحٌة والرٌاضٌة وبٌعها وتؤجٌرها وكذلن كافة الخدمات وا

بنشاط الشركة واستصالح وإستزراع األراضى البور والصحراوٌة أو إحداهما مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارت السارٌة 

 بشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لمباشرة النشاط 

 تجارة  كافة أنواع مواد البناء -

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191124وفً تارٌخ  2251وز ،  سبك لٌدها برلم   وٌج -

 االمل لتجاره مواد البناء واالستثمار العماري ش.م.م ، شركة مساهمة  غرض الشركة هو : -  81

كان السٌاحً والمنتجعات والفٌالت إنشاء وإدارة وتنفٌذ وإمتالن وإستغالل وتسوٌك وبٌع وشراء التجمعات السكنٌة واإلس -

والمري السٌاحٌة والرٌاضٌة وبٌعها وتؤجٌرها وكذلن كافة الخدمات والمرافك الالزمة لها ومزاولة األنشطة التكمٌلٌة والمرتبطة 

ارت السارٌة بنشاط الشركة واستصالح وإستزراع األراضى البور والصحراوٌة أو إحداهما مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمر

 بشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لمباشرة النشاط 

 تجارة  كافة أنواع مواد البناء -

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191124وفً تارٌخ  2251وٌجوز ،  سبك لٌدها برلم    -

 المماوالت العمومٌه .  .1برج العرب الجدٌدة للمماوالت العامة والتورٌدات والنمل )ش.م.م( ، شركة مساهمة   -  81

 المٌام بؤعمال تمهٌد ورصف الطرق . .2

 التورٌدات العمومٌه وعلً االخص تورٌد مستلزمات المحاجر وتورٌد الخرسانه الجاهزة لحساب الشركه او لحساب الغٌر. .3

 لنمل البري للبضائع .ا .4

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص االزمة لممارسة هذه االنشطة وٌجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التً لد تعاونها علً 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191124وفً تارٌخ  5219حمٌك غرضها فً مصر ،  سبك لٌدها برلم   ت

برج العرب الجدٌدة للمماوالت العامة والتورٌدات والنمل )ش.م.م( ، شركة مساهمة  او فً الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج  -  82

وفً تارٌخ  5219لحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفذٌة . ،  سبك لٌدها برلم   فً الهٌئات السالفه او تشترٌها او ت

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191124

 الامةمصنع لتشغٌل  االخشاب بكافة انواعها  -1ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة    Wood Printوود برٌنت  -  83



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 176 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التجارٌة والتجارةالتوكٌالت  -2

 تورٌد وتركٌب جمٌع انواع النجاره . -3

 مع مراعاه احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص االزمة لممارسة هذه االنشطة 

ه باعمالها او التً وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌه

لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر او الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات 21191128وفً تارٌخ  7127الحكام المانون والئحته التنفذٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 ة محدودةمسئولٌ

 ماهر صبرى عوض  ابراهٌم وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  غرض الشركة : -  84

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المواد الغذائٌة بكافة انواعها والعصائر والصلصات وعجٌنة الطماطم -1

والمواد الغذائٌة  النمل المبرد للبضائع والثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة -2

 -وتبرٌدها او تجمٌدها وٌشمل ذلن :

الامة وتشغٌاللثالجات والمحطات الخاصة بفرز وتدرٌج وغربلة وتجفٌف وحفظ وتجمٌد وتبرٌد الحاصالت الزراعٌة  - أ

 والخضروات والفاكهة 

 النمل المبرد أو المجمد للبضائع  -ب 

 محطات تشغٌل وتداول الحاوٌات    -ج

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191128وفً تارٌخ  8893ٌدها برلم   ،  سبك ل -د

ماهر صبرى عوض  ابراهٌم وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  صوامع حفظ وتخزٌن الغالل وٌشمل ما ذكر اعمال الشحن  -  85

 والتفرٌغ الالزمة لمباشرة النشاط 

 مٌة فٌما هو مسموح به لانونا عموم االستٌراد والتصدٌر والتورٌدات العمو -3

استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع واستزراع االراضى المستصلحة وٌشترط  -4

فً هاتٌن الحالتٌن ان تكون االراضىمخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع وأن تستخدم طرق الرى الحدٌثة فً االستزراع 

 ٌك الغمرولٌس الرى بطر

،  سبك  2118لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191128وفً تارٌخ  8893لٌدها برلم   

اعمال المماوالت العامة -1شركة مساهمة  غرض الشركة هو :   ) ش . م . م( ،   ROCLANDرون الند للمماوالت والتجارة -  86

 والمتكاملة والمتخصصة والكهرومٌكانٌكٌة .

-3   التجارة والتورٌدات ) فى حدود المسموح به لانونا ( .                                                                           -2

 بشؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة (. 1982لسنة  121لشركة بؤحكام المانون رلم التوكٌالت التجارٌة ) تلتزم ا

 مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

 ل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمةتم تعد21191128ٌوفً تارٌخ  7334وٌجوز للشركة ان تكون لها ،  سبك لٌدها برلم   

) ش . م . م( ، شركة مساهمة  مصلحة أو تشترن بؤى وجه من الوجوه مع   ROCLANDرون الند للمماوالت والتجارة -  87

ها الشركات وغٌرها التى تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها والتى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما ٌجوز ل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 177 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً  7334أن تندمج فى الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو لحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191128تارٌخ 

 مة  غرض الشركة هو:)ش.م.م( ، شركة مساه  troy and troyتروي اند تروي لالستثمار العماري -  88

 عموم التورٌدات 

 المماوالت العامة 

 إلامة واستغالل وإدارة الموالت والمحالت التجارٌة 

 إلامة واستغالل وإدارة النوادى.

  

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة. 

وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً 

لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج، كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمةتم 21191129وفً تارٌخ  11936

)ش.م.م( ، شركة مساهمة  تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام   troy and troyتروي اند تروي لالستثمار العماري -  89

 شركة مساهمة  تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:21191129وفً تارٌخ  11936المانون والئحته التنفٌذٌة. ،  سبك لٌدها برلم   

 رإإف متى انٌس متى  وشركاه شركة تضامن ، شركة تضامن  غرض الشركة : -  91

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع البالستٌن بكافة انواعه -

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات والعبوات البالستٌكٌة بكافة اشكالها -

ة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة مع مراعاةاحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌ -

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن21191129وفً تارٌخ  11213نشاطها ،  سبك لٌدها برلم   

 رإوف متى انٌس متى وشركاه ، شركة تضامن  غرض الشركة : -  91

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع البالستٌن بكافة انواعه -

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات والعبوات البالستٌكٌة بكافة اشكالها -

مع مراعاةاحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة  -

 ٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصف التؤش21191129وفً تارٌخ  11213نشاطها ،  سبك لٌدها برلم   

اعمال واستشارات ابحاث التربة واعمال المماوالت -1المكتب االستشارى البحاث التربة وضبط الجودة ، شركة مساهمة   -  92

الامة وتشغٌل معمل البحاث التربة واختبارات مواد الخرسانة والطرق مع مراعاة احكام الموانٌن  -2فٌما ٌتعلك بابحاث التربة 

وفً  3378مرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،  سبك لٌدها برلم   واللوائح وال

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191129تارٌخ 

 ، ذات مسئولٌة محدودة  الالزمة لممارسة هذه األنشطة.  Phoenix Logisticsفٌنٌكس لوجستكس -  93

                    

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول أعماالً شبٌهة بؤعمالها أو التى لد تعاونها على 

تحمٌك غرضها فى مصر أو فى الخارج، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون ،  سبك 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191131وفً تارٌخ  13847رلم   لٌدها ب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 178 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ، ذات مسئولٌة محدودة  غرض الشركة هو : Phoenix Logisticsفٌنٌكس لوجستكس -  94

  

رٌة فى حدود المسموح به ـ المٌام بؤعمال التوكٌالت المالحٌة )فٌما عدا خدمات نمل السائحٌن( وتمثٌل مالن السفن األجنبٌة والمص

 لانوناً.

 ـ تملن وإدارة وإستئجار وتشغٌل السفن أٌاً كانت حمولتها ونوعها.

 ـ المٌام بؤعمال الخدمات والمعاٌنات والخبرة للسفن فى مجال الشحن والتفرٌغ والتخلٌص الجمركى وتكنولوجٌا المعلومات.

 ٌالت المالحٌة.ـ تمدٌم الخدمات اللوجٌستٌة من الشحن والتفرٌغ والتوك

 ـ تملن وإستئجار وإدارة وتشغٌل الساحات التخزٌنٌة داخل وخارج الموانى.

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191131وفً تارٌخ  13847ـ ،  سبك لٌدها برلم   

تشحٌم والصٌانة المتنملة واإلصالح ، ذات مسئولٌة محدودة  أعمال الغسٌل وال Phoenix Logisticsفٌنٌكس لوجستكس -  95

 والتنظٌف للحاوٌات دون إنشاء مراكز للصٌانة.

 ـ أعمال التخزٌن وإستغالل المخازن والمستودعات الجمركٌة )عدا مخازن الكٌماوٌات والمواد الخطرة(.

 ـ الشحن الجوى للبضائع.

 ـ عد وحصر البضائع وتداول الحاوٌات.

 ـ تموٌن السفن.

 ـ تحمٌل وتفرٌغ السفن.

 ـ بٌع وشراء وإٌجار الحاوٌات.

 ـ المٌام بؤعمال األشغال البحرٌة.

ـ النمل البرى للبضائع ومزاولة أعمال تداول الحاوٌات واألنشطة المرتبطة بها من توزٌع وتستٌف وتعبئة وتخزٌن ،  سبك لٌدها 

 ؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودةتم تعدٌل النشاط , وصف الت21191131وفً تارٌخ  13847برلم   

، ذات مسئولٌة محدودة  وإصالح فى المناطك الحرة وفى الموانى البحرٌة والجوٌة  Phoenix Logisticsفٌنٌكس لوجستكس -  96

 ومزاولة أعمال الشحن والتفرٌغ اآللى لبضائع الصب والجاف والبضائع العامة.

 ة والبحرٌة المختلفة.ـ تستٌف البضائع بالساحات وعلى وسائل النمل البرٌ

 ـ مزاولة أعمال تموٌن السفن والتورٌدات البحرٌة والعمومٌة.

 ـ شراء وبٌع جمٌع أنواع البواخر والوحدات البحرٌة وإستئجارها وتؤجٌرها وإدارتها.

 ـ نشاط الشحن والنمل الدولى.للبضائع 

  

وفً  13847شرط إستصدار التراخٌص ،  سبك لٌدها برلم   وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وب

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191131تارٌخ 

 نشاط هذه الشركة هو : -اروماتٌن انجرٌد ٌانتس ، شركة مساهمة   -  97



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 179 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

والمستخلصات والزٌوت العطرٌة وتجهٌز واعداد  إلامة وتشغٌل مصنع إلنتاج االغذٌة ومكسبات الطعم والرائحة واللون والكٌماوٌات

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة 21191131وفً تارٌخ  149878المحاصٌل الزراعٌة المختلفة . ،  سبك لٌدها برلم   

 مساهمة

اط هذه نش -( ، شركة مساهمة  S.A.E)AROMATIC FLAVOURS & FRAGRANCESاروماتٌن لمكسبات الطعم والرائحة  -  98

 الشركة هو :

إلامة وتشغٌل مصنع إلنتاج االغذٌة ومكسبات الطعم والرائحة واللون والكٌماوٌات والمستخلصات والزٌوت العطرٌة وتجهٌز واعداد 

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة 21191131وفً تارٌخ  149878المحاصٌل الزراعٌة المختلفة . ،  سبك لٌدها برلم   

 مساهمة

 -وكالة سدره ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  غرض الشركة هو : -  99

 المٌام بؤعمال الوكالة المالحٌة عن سفن البضائع . -

 أعمال النمل متعدد الوسائط ) الشحن البحري, البري, الجوي , الدولً ( وال ٌشمل ذلن النمل الجوي والسٌاحً . -

 شحن البضائع. -

 جمٌع أنواع البضائع فً جمٌع الموانئ والمطارات .أعمال التخلٌص الجمركً ل -

 أعمال البوالص المجمعة براً وجواً وبحراً . -

 إدارة المخازن وتمدٌم الخدمات والمهمات البترولٌة . -

 األشغال البحرٌة . -

 المماوالت العامة وأستئجار سفن وشحن وتفرٌغ وتموٌن السفن. -

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة 21191131وفً تارٌخ  1946تدرٌب عمالة ،  سبك لٌدها برلم    -

 محدودة

 وكالة سدره ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  و إلحالهم بالشركات . -  111

 تنظٌف وصٌانة الحاوٌات. -

ة هذة األنشطة وٌجوز للشركة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمه لممارس

أن تكون لها مصلحة او تشترن با? وجة من الوجوة مع الشركات وغٌره التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

م المانون تحمٌك غرضها فً مصر أوالخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما األحكا

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191131وفً تارٌخ  1946والئحتة التنفٌذٌة . ،  سبك لٌدها برلم   

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المالبس  -1اوشن ترٌد للتجارة واالستٌراد والتصدٌر  ش.ذ..م.م ، ذات مسئولٌة محدودة   -  111

التوكٌالت التجارٌة مع مراعاة احكام  -4االستٌراد والتصدٌر فى حدود غرض الشركة  -3التجارة العامة  -2ها. الجاهزة بكافة انواع

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ،  سبك لٌدها برلم   

 , وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة تم تعدٌل النشاط21191131وفً تارٌخ  3169

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 180 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التؤشٌر: 21191113وفً تارٌخ  13741دمحم زاٌد دمحم زٌان وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التؤشٌر: 21191113وفً تارٌخ  13741دمحم زاٌد دمحم زٌان وشرٌكٌه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 شركة تضامن

 138باصدار لانون االستثمار والئحتة ، سبك لٌدها برلم    2117لسنه 72و الئحته التنفٌذٌة وتعدل الى لانون 97لسنة8لانون -  3

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التؤشٌر: شركة مساهمة21191131وفً تارٌخ 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التؤشٌر: 21191131وفً تارٌخ  138حسنه دمحم رشٌد راشد وشرٌكٌها ، سبك لٌدها برلم    -  4

 شركة مساهمة

 138باصدار لانون االستثمار والئحتة ، سبك لٌدها برلم    2117لسنه 72و الئحته التنفٌذٌة وتعدل الى لانون 97لسنة8لانون -  5

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التؤشٌر: شركة مساهمة21191131وفً تارٌخ 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21191131وفً تارٌخ  138كه حسنه دمحم رشٌد راشد وشرٌكٌها ، سبك لٌدها برلم   شر -  6

 التؤشٌر: شركة مساهمة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التؤشٌر: 21191131وفً تارٌخ  138حسنة دمحم رشٌد راشد وشركائها ، سبك لٌدها برلم    -  7

 شركة مساهمة

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: الشركة المصرٌة  141159شركة مساهمة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191111،  فى تارٌخ :   -  1

 كنجزرانش ش.م.م -للمنتجعات السٌاحٌة 

الى: شركة احمد خالد سعد  132428امن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تض  21191112،  فى تارٌخ :   -  2

 مرسً وشركاه

الى: ٌسرى دمحم نبٌل محمود  13659شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191113،  فى تارٌخ :   -  3

 العٌونى وشرٌكته

الى: سامى السٌد عبد الرحمن  3593ة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌ  21191117،  فى تارٌخ :   -  4

 البربرى وشركاه شركة توصٌة بسٌطة

الى: ألترا ستٌل إلستٌراد و  3612شركة مساهمة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191118،  فى تارٌخ :   -  5

 كة مساهمةتجارة و تصنٌع المعادن شر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 181 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الى: إعمار لالستثمار  13463ذات مسئولٌة محدودة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191119،  فى تارٌخ :   -  6

 شركة ذات مسئولٌة محدودة . EAI- Emaar Agricultural Investmentالزراعً 

الى: محمود نصر ابراهٌم دمحم  7389ٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعد  21191115،  فى تارٌخ :   -  7

 وشرٌكته  شركة توصٌه بسٌطه.

الى: بٌرامٌدز إلدارة  13197ذات مسئولٌة محدودة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191116،  فى تارٌخ :   -  8

 شركة ذات مسئولٌة محدودةpyramidsالصٌدلٌات   

الى: انتجرال للخدمات  3884ذات مسئولٌة محدودة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191116،  فى تارٌخ :   -  9

 شركه ذات مسإلٌة محدودة    Integral services and solutionsوالحلول 

الى: دمحم محمود السٌد هارون  151دة برلم توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌ  21191117،  فى تارٌخ :   -  11

 وشرٌكته. شركه تضامن

الى: استرون للتصنٌع  1681توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191127،  فى تارٌخ :   -  11

 شركة توصٌة بسٌطة. -والهندسة )سمٌر كمال فهمى عبد الفتاح وشرٌكٌه( 

الى: دمحم عبد الرحمن  13543توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191129،  فى تارٌخ :   -  12

 ٌعموب وشركائه

الى: ٌاسر عباس كمالى  11531توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191129،  فى تارٌخ :   -  13

 ة توصٌة بسٌطة.محمود وشرٌكه شرك

الى: رإإف متى انٌس متى   11213شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191129،  فى تارٌخ :   -  14

 وشركاه شركة تضامن

الئحته  و97لسنة8الى: لانون 138توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191131،  فى تارٌخ :   -  15

 باصدار لانون االستثمار والئحتة 2117لسنه 72التنفٌذٌة وتعدل الى لانون 

و الئحته 97لسنة8الى: لانون 138شركة مساهمة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191131،  فى تارٌخ :   -  16

 ئحتةباصدار لانون االستثمار وال 2117لسنه 72التنفٌذٌة وتعدل الى لانون 

و الئحته 97لسنة8الى: لانون 138شركة مساهمة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191131،  فى تارٌخ :   -  17

 باصدار لانون االستثمار والئحتة 2117لسنه 72التنفٌذٌة وتعدل الى لانون 

و الئحته 97لسنة8الى: لانون 138الشركة الممٌدة برلم  توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم  21191131،  فى تارٌخ :   -  18

 باصدار لانون االستثمار والئحتة 2117لسنه 72التنفٌذٌة وتعدل الى لانون 

الى: اندماج شركة اٌهاب  9198شركة مساهمة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191131،  فى تارٌخ :   -  19

اه)وود مٌكرلالثاث الخشبى()مندمجه(وشركه/عالم االثاث الخشبى)سعٌد اٌهاب سعٌد خلٌل ابراهٌم وشرٌكه سعٌد خلٌل ابراهٌم وشرك

 ()مندمجة(فى شركة وودمٌكر

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 182 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ة امام جمٌع الحجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة فى دمحم رضا دمحم شعبان سرور  شركة مساهمة  مدٌر  مسئوال وممثال للشرك -  1

 6887برلم       21191111كافة االعمال المتعلمة بنشاط التصدٌر ، تارٌخ : 

 عوض السٌد جاب هللا بحٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تحدٌد اختصاصات مجلس االدارة لتصبح على النحو التالً -  2

 ٌر ) عضو مجلس االدارة ( له حك التولٌع واالدارة عن الشركة أمام كافةالسٌد / عوض السٌد جاب هللا الخ

 الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والرسمٌة والوزارات واألجهزة التنفٌدٌة التابعة للدولة وكافة األجهزة التابعة

 على األخصلألحٌاء بكافة محافظات الجمهورٌة وإجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ٌن غرض الشركة 

 تعٌٌن وولف و عزل وكالء ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم والتجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالغ

 11589برلم       21191111وتولٌع ، تارٌخ : 

وإبرام  عوض السٌد جاب هللا بحٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كلفة السراب االذنٌة التجارٌة -  3

 جمٌع الولود والمشاركات والصفمات التً

 تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد  اوباالجل 

 وشراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع

 مصلحة الجمارن والضرائب والهٌئة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة وكافة إدارات المرور والشهر العمارى

 خطابات ضمان( -اعتمادات  -فً فتح وغلك المابات بجمٌع أنواعها )حسابات جارٌة  والتعامل مع البنون

 11589برلم       21191111الغٌر فً بعض أو كل ماذكر ، تارٌخ : 

)تفوٌض السٌد / كرٌم خالد -كرٌم خالد محمود فإاد فوزى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وعضو منتدب -  4

وزى و السٌد / كرٌم ماجد فوزى لوسه عضو مجلس االدارة فى تمثٌل الشركة فى التولع على عمود المعاوضة التى محمود فإاد ف

وافمت علٌها الجمعٌة العامة  فى البند السابك واتخاذ كافة االجراءات الالزمة لتسجٌل تلن العمود بما فى ذلن توكٌل المحامٌن التمام 

 3212برلم       21191111. ، تارٌخ :  االجراءات المانونٌة لتلن العمود

عبد الواحد حسن سلٌمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تعٌٌن اعضاء مجلس االدارة لفترة اخرى  -  5

 141626برلم       21191111تبدا من تارٌخ نهاٌة الفترة السابمة طبما للنظام االساسى للشركة ، تارٌخ : 

لواحد حسن سلٌمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تعٌٌن اعضاء مجلس االدارة لفترة اخرى عبد ا -  6

 141626برلم       21191111تبدا من تارٌخ نهاٌة الفترة السابمة طبما للنظام االساسى للشركة ، تارٌخ : 

عبد الواحد حسن سلٌمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تعٌٌن اعضاء مجلس االدارة لفترة اخرى  -  7

 141626برلم       21191111تبدا من تارٌخ نهاٌة الفترة السابمة طبما للنظام االساسى للشركة ، تارٌخ : 

جلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تعٌٌن اعضاء مجلس االدارة لفترة اخرى عبد الواحد حسن سلٌمان  شركة مساهمة  رئٌس م -  8

 141626برلم       21191111تبدا من تارٌخ نهاٌة الفترة السابمة طبما للنظام االساسى للشركة ، تارٌخ : 

ك بالتولٌع منفرداً على دمحم حسن دمحم أنور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  إعطاء صالحٌات لرئٌس مجلس اإلدارة فً الح -  9

معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعاهدات من مجلس اإلدارة  ولمجلس اإلدارة الحك 

فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضاً حك التولٌع عن الشركة ولرئٌس مجلس اإلدارة الحك فى التولٌع 

ٌابةً عن الشركة وتمثٌلها أمام الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة ولطاع األعمال العام والمطاع الخاص وله الحك فى التعامل  منفرداً ن

 13654برلم       21191111مع البنون بكافة أنواعها العملٌات المصرفٌة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 183 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

واإلٌداع بدون حد ألصى والتولٌع على الشٌكات وتظهٌرها دمحم حسن دمحم أنور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بالسحب   -  11

وفتح وغلك الحسابات والتولٌع على عمود التسهٌالت اإلتمانٌة والمصرفٌة واإلفراج عن رأس المال وفتح اإلعتمامدات المستندٌة 

 وإصدار خطابات 

  

 راض والرهن.  وشهادات الضمان بإسم ولصالح الشركة كما له الحك فى التولٌع على عمود اإللت

كما له الحك فى التولٌع على عمود البٌع والشراء بإسم الشركة للعمارات والمنموالت والسٌارات والتعامل بكافة التصرفات واألعمال 

 13654برلم       21191111والتسجٌل أمام الشهر العمارى والمحاكم وإدارات المرور ، تارٌخ : 

همة  رئٌس مجلس ادارة  بكافة أنواعها له والحك و تفوٌض أو توكٌل الغٌر فى كل أو بعض دمحم حسن دمحم أنور  شركة مسا -  11

 13654برلم       21191111ما ذكر على أن ٌسبك بٌع األصول ٌلزم موافمة الجمعٌة العامة مسبماً لالختصاص ، تارٌخ : 

منح السٌد رئٌس مجلس االدارة حك كفاله الغٌر ، تارٌخ  عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح رجب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  -  12

 144865برلم       21191111: 

عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح رجب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منح السٌد رئٌس مجلس االدارة حك كفاله الغٌر ، تارٌخ  -  13

 144865برلم       21191111: 

 8735برلم       21191111كة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : رحاب دمحم بخٌت طاهر  شر -  14

 8735برلم       21191111ادهم محمود سالم ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  15

 8735برلم       21191111احمد زكرٌا دمحم اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  16

 8735برلم       21191111دمحم رفعت حامد مطاوع  شركة مساهمة  عضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  17

العضو المنتدب   -رحاب دمحم بخٌت طاهر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منح السٌد /دمحم رفعت حامد مطاوع  -  18

    21191111ن من جمٌع البنون المصرٌة باالضافة الى صالحٌاته السابمة ، تارٌخ : الصالحٌات التالٌة : حك االلتراض والره

 8735برلم   

العضو المنتدب   -ادهم محمود سالم ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منح السٌد /دمحم رفعت حامد مطاوع  -  19

    21191111رٌة باالضافة الى صالحٌاته السابمة ، تارٌخ : الصالحٌات التالٌة : حك االلتراض والرهن من جمٌع البنون المص

 8735برلم   

العضو المنتدب   -احمد زكرٌا دمحم اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منح السٌد /دمحم رفعت حامد مطاوع  -  21

    21191111حٌاته السابمة ، تارٌخ : الصالحٌات التالٌة : حك االلتراض والرهن من جمٌع البنون المصرٌة باالضافة الى صال

 8735برلم   

العضو المنتدب الصالحٌات   -دمحم رفعت حامد مطاوع  شركة مساهمة  عضو منتدب  منح السٌد /دمحم رفعت حامد مطاوع  -  21

 8735برلم       21191111التالٌة : حك االلتراض والرهن من جمٌع البنون المصرٌة باالضافة الى صالحٌاته السابمة ، تارٌخ : 

بملن مبرون  -ولٌد دمحم ابو شناف دسولى الرمالوى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  محل مبٌدات ومخصبات زراعٌة  -  22

برلم       21191111مركز بدر محافظة البحٌرة ، تارٌخ :  -مصطفى كامل -عبد الحمٌد الخضرى السٌد شطا عزبة جوهرى 

11616 

بمحافظة  -بجوار مخزن بٌبسى  -عطا سعد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  حى الكوثر شارع عمر بن الخطاب حسن دمحم  -  23

 1272برلم       21191111سوهاج ، تارٌخ : 

 132428برلم       21191112ٌاسر سعد مرسى ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج للوفاه ، تارٌخ :  -  24



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 184 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 132428برلم       21191112هٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج للوفاه ، تارٌخ : ٌاسر سعد مرسى ابرا -  25

 132428برلم       21191112عمر دمحم مصطفً السالمً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج للوفاه ، تارٌخ :  -  26

 132428برلم       21191112: عمر دمحم مصطفً السالمً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج للوفاه ، تارٌخ  -  27

 132428برلم       21191112سعد مرسً ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج للوفاه ، تارٌخ :  -  28

 132428برلم       21191112سعد مرسً ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج للوفاه ، تارٌخ :  -  29

برلم       21191112بٌش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج للوفاه ، تارٌخ : دمحم مصطفً عبد الرحمن دمحم ض -  31
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ابراهٌم  ، دمحم مصطفى عبد الرحمن ضبٌش مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك التولٌع عن الشركة وتحت عنوانها واسمها التجارى 

البٌع او المرض او الرهن الحٌازى والرسمى باسم الشركة وضمن اغراضها بما فى ذلن اصول  ولهم حك تولٌع عمود الشراء او

وخصوم الشركة معنوٌة او مادٌة او منمولة وكذلن لهم حك التولٌع منفردٌن او مجتمعٌن فى معامالت الشركة المالٌة مع البنون 
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جارى ولهم حك تولٌع عمود الشراء او البٌع او المرض او الرهن الحٌازى والرسمى باسم الشركة وضمن اغراضها بما فى ذلن الت

اصول وخصوم الشركة معنوٌة او مادٌة او منمولة وكذلن لهم حك التولٌع منفردٌن او مجتمعٌن فى معامالت الشركة المالٌة مع 
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التجارى ولهم حك تولٌع عمود الشراء او البٌع او المرض او الرهن الحٌازى والرسمى باسم الشركة وضمن اغراضها بما فى ذلن 

اصول وخصوم الشركة معنوٌة او مادٌة او منمولة وكذلن لهم حك التولٌع منفردٌن او مجتمعٌن فى معامالت الشركة المالٌة مع 
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شركة وتحت عنوانها واسمها التجارى ابراهٌم  ، دمحم مصطفى عبد الرحمن ضبٌش مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك التولٌع عن ال

ولهم حك تولٌع عمود الشراء او البٌع او المرض او الرهن الحٌازى والرسمى باسم الشركة وضمن اغراضها بما فى ذلن اصول 

ن وخصوم الشركة معنوٌة او مادٌة او منمولة وكذلن لهم حك التولٌع منفردٌن او مجتمعٌن فى معامالت الشركة المالٌة مع البنو
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ولهم حك تولٌع عمود الشراء او البٌع او المرض او الرهن الحٌازى والرسمى باسم الشركة وضمن اغراضها بما فى ذلن اصول 

ٌة مع البنون وخصوم الشركة معنوٌة او مادٌة او منمولة وكذلن لهم حك التولٌع منفردٌن او مجتمعٌن فى معامالت الشركة المال
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التجارى ولهم حك تولٌع عمود الشراء او البٌع او المرض او الرهن الحٌازى والرسمى باسم الشركة وضمن اغراضها بما فى ذلن 

ك التولٌع منفردٌن او مجتمعٌن فى معامالت الشركة المالٌة مع اصول وخصوم الشركة معنوٌة او مادٌة او منمولة وكذلن لهم ح

 132428برلم       21191112البنون المحلٌة واالجنبٌة وغٌرها من الجهات المختلفة ، تارٌخ : 
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التجارى ولهم حك تولٌع عمود الشراء او البٌع او المرض او الرهن الحٌازى والرسمى باسم الشركة وضمن اغراضها بما فى ذلن 

او منمولة وكذلن لهم حك التولٌع منفردٌن او مجتمعٌن فى معامالت الشركة المالٌة مع اصول وخصوم الشركة معنوٌة او مادٌة 
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التجارى ولهم حك تولٌع عمود الشراء او البٌع او المرض او الرهن الحٌازى والرسمى باسم الشركة وضمن اغراضها بما فى ذلن 

شركة معنوٌة او مادٌة او منمولة وكذلن لهم حك التولٌع منفردٌن او مجتمعٌن فى معامالت الشركة المالٌة مع اصول وخصوم ال
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فى ذلن  التجارى ولهم حك تولٌع عمود الشراء او البٌع او المرض او الرهن الحٌازى والرسمى باسم الشركة وضمن اغراضها بما

اصول وخصوم الشركة معنوٌة او مادٌة او منمولة وكذلن لهم حك التولٌع منفردٌن او مجتمعٌن فى معامالت الشركة المالٌة مع 
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شركة وضمن اغراضها بما فى ذلن التجارى ولهم حك تولٌع عمود الشراء او البٌع او المرض او الرهن الحٌازى والرسمى باسم ال
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والرسمى باسم الشركة وضمن اغراضها بما فى ذلن  التجارى ولهم حك تولٌع عمود الشراء او البٌع او المرض او الرهن الحٌازى

اصول وخصوم الشركة معنوٌة او مادٌة او منمولة وكذلن لهم حك التولٌع منفردٌن او مجتمعٌن فى معامالت الشركة المالٌة مع 
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او الرهن الحٌازى والرسمى باسم الشركة وضمن اغراضها بما فى ذلن التجارى ولهم حك تولٌع عمود الشراء او البٌع او المرض 

اصول وخصوم الشركة معنوٌة او مادٌة او منمولة وكذلن لهم حك التولٌع منفردٌن او مجتمعٌن فى معامالت الشركة المالٌة مع 
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و البٌع او المرض او الرهن الحٌازى والرسمى باسم الشركة وضمن اغراضها بما فى ذلن التجارى ولهم حك تولٌع عمود الشراء ا
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لٌع عمود الشراء او البٌع او المرض او الرهن الحٌازى والرسمى باسم الشركة وضمن اغراضها بما فى ذلن التجارى ولهم حك تو

اصول وخصوم الشركة معنوٌة او مادٌة او منمولة وكذلن لهم حك التولٌع منفردٌن او مجتمعٌن فى معامالت الشركة المالٌة مع 
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هذا الصدد الحك فً تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات  مجلس االدارة "منفرداً" الحك فً تمثٌل الشركة  فً عاللاتها مع الغٌر وله فً

الحكومٌة والغٌر الحكومٌة والهٌئات والتولٌع علً جمٌع المستندات أمام كافة الجهات الرسمٌة والشهر العماري وكذلن التولٌع علً 

نون بكآفة معامالتها من سحب وإٌداع وفتح كافة العمود والسجل التجاري والهٌئة العامة لالستثمار والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والب

 13381برلم       21191112وغلك الحسابات والتولٌع علً الشٌكات وإجراء ، تارٌخ : 

نبٌل فوزى حنا ممار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  التعالدات وفتح االعتمادات واجراء التسهٌالت  -  61

البنكٌة والسحب بضمان البضائع من البنون وكافة المعامالت االخري الالزمه لتحمٌك غرض الشركة وكذلن له الحك فً ابرام عمود 

ل الثابته والمنموله بكآفة انواعها والتولٌع علً عمود الشراء والبٌع االبتدائٌة والنهائٌة امام المروض والرهن وشراء وبٌع االصو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 187 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الشهر العماري لكل ما هو ثابت ومنمول )كل ما ٌخص الشركة من اصول( وله الحك فً توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما 

 13381برلم       21191112ذكر. ، تارٌخ : 

شرف احمد جمال سٌف الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إعادة تشكٌل مجلس إدارة الشركة و إضافة طارق ا -  62

 صالحٌات لمجلس االدارة.

  -على النحو التالى :

عضو مجلس اإلدارة  -و السٌد/ دمحم اشرف عدلى دمحم سلٌمان  -رئٌس مجلس االدارة  -منح السٌدة/ سوزان عدلى دمحم سلٌمان 

 )مجتمعٌن او منفردٌن ( الصالحٌات االتٌة :   -المنتدب 

الحك فى التولٌع على معامالت الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذة المعامالت و التعهدات من مجلس االدارة 

برلم       21191112،و لمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن و ان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع ، تارٌخ : 

8659 

سوزان عدلى دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  إعادة تشكٌل مجلس إدارة الشركة و إضافة صالحٌات لمجلس  -  63

 االدارة.

  -على النحو التالى :

عضو مجلس اإلدارة  -ن و السٌد/ دمحم اشرف عدلى دمحم سلٌما -رئٌس مجلس االدارة  -منح السٌدة/ سوزان عدلى دمحم سلٌمان 

 )مجتمعٌن او منفردٌن ( الصالحٌات االتٌة :   -المنتدب 

الحك فى التولٌع على معامالت الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذة المعامالت و التعهدات من مجلس االدارة 

برلم       21191112م اٌضا حك التولٌع ، تارٌخ : ،و لمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن و ان ٌخوله

8659 

دمحم اشرف عدلى دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إعادة تشكٌل مجلس إدارة الشركة و إضافة صالحٌات  -  64

 لمجلس االدارة.

  -على النحو التالى :

عضو مجلس اإلدارة  -السٌد/ دمحم اشرف عدلى دمحم سلٌمان و  -رئٌس مجلس االدارة  -منح السٌدة/ سوزان عدلى دمحم سلٌمان 

 )مجتمعٌن او منفردٌن ( الصالحٌات االتٌة :   -المنتدب 

الحك فى التولٌع على معامالت الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذة المعامالت و التعهدات من مجلس االدارة 

برلم       21191112دٌرٌن او وكالء مفوضٌن و ان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع ، تارٌخ : ،و لمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة م

8659 

مرفت عدلى دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إعادة تشكٌل مجلس إدارة الشركة و إضافة صالحٌات لمجلس  -  65

 االدارة.

  -على النحو التالى :

عضو مجلس اإلدارة  -و السٌد/ دمحم اشرف عدلى دمحم سلٌمان  -رئٌس مجلس االدارة  -ان منح السٌدة/ سوزان عدلى دمحم سلٌم

 )مجتمعٌن او منفردٌن ( الصالحٌات االتٌة :   -المنتدب 

الحك فى التولٌع على معامالت الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذة المعامالت و التعهدات من مجلس االدارة 

برلم       21191112دارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن و ان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع ، تارٌخ : ،و لمجلس اال

8659 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 188 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

طارق اشرف احمد جمال سٌف الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن الشركة و لرئٌس مجلس االدارة و العضو  -  66

و تمثٌلها امام الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و لطاع االعمال العام و المطاع الخاص المنتدب الحك فى التولٌع نٌابة عن الشركة 

و له الحك فى و التعامل مع البنون بكافة انواع العملٌات المصرفٌة بالسحب و االٌداع بدون حد الصى و التولٌع على الشٌكات و 

برلم       21191112الغٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : تظهٌرها و فتح و غلك الحسابات و له الحك فى تفوٌض او توكٌل 

8659 

سوزان عدلى دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عن الشركة و لرئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب الحك  -  67

عمال العام و المطاع الخاص و له الحك فى فى التولٌع نٌابة عن الشركة و تمثٌلها امام الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و لطاع اال

و التعامل مع البنون بكافة انواع العملٌات المصرفٌة بالسحب و االٌداع بدون حد الصى و التولٌع على الشٌكات و تظهٌرها و فتح و 

 8659  برلم     21191112غلك الحسابات و له الحك فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

دمحم اشرف عدلى دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن الشركة و لرئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب  -  68

الحك فى التولٌع نٌابة عن الشركة و تمثٌلها امام الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و لطاع االعمال العام و المطاع الخاص و له 

البنون بكافة انواع العملٌات المصرفٌة بالسحب و االٌداع بدون حد الصى و التولٌع على الشٌكات و  الحك فى و التعامل مع

برلم       21191112تظهٌرها و فتح و غلك الحسابات و له الحك فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

8659 

مجلس ادارة  عن الشركة و لرئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب الحك  مرفت عدلى دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  عضو -  69

فى التولٌع نٌابة عن الشركة و تمثٌلها امام الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و لطاع االعمال العام و المطاع الخاص و له الحك فى 

ون حد الصى و التولٌع على الشٌكات و تظهٌرها و فتح و و التعامل مع البنون بكافة انواع العملٌات المصرفٌة بالسحب و االٌداع بد

 8659برلم       21191112غلك الحسابات و له الحك فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

 سلٌمان طارق اشرف احمد جمال سٌف الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب  ومنح السٌد/ دمحم اشرف عدلى دمحم -  71

 ) منفردا(-عضو مجلس اإلدارة المنتدب  -

 الصالحٌات االتٌة :

الحك فى التولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة و  -عضو مجلس اإلدارة المنتدب  -ٌكون السٌد/ دمحم اشرف عدلى دمحم سلٌمان 

و شهادات الضمان باسم و لصالح الشركة كما  المصرفٌة و االفراج عن راس المال و فتح االعتمادات المستندٌة و اصدار خطابات

له الحك فى التولٌع على عمود االلتراض و الرهن كما له الحك فى التولٌع على عمود البٌع و الشراء باسم الشركة للعمارات و ، 

 8659برلم       21191112تارٌخ : 

عضو  -ومنح السٌد/ دمحم اشرف عدلى دمحم سلٌمان  سوزان عدلى دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منتدب  -  71

 ) منفردا(-مجلس اإلدارة المنتدب 

 الصالحٌات االتٌة :

الحك فى التولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة و  -عضو مجلس اإلدارة المنتدب  -ٌكون السٌد/ دمحم اشرف عدلى دمحم سلٌمان 

مادات المستندٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان باسم و لصالح الشركة كما المصرفٌة و االفراج عن راس المال و فتح االعت

له الحك فى التولٌع على عمود االلتراض و الرهن كما له الحك فى التولٌع على عمود البٌع و الشراء باسم الشركة للعمارات و ، 

 8659برلم       21191112تارٌخ : 

عضو  -كة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب  ومنح السٌد/ دمحم اشرف عدلى دمحم سلٌمان دمحم اشرف عدلى دمحم سلٌمان  شر -  72

 ) منفردا(-مجلس اإلدارة المنتدب 

 الصالحٌات االتٌة :

الحك فى التولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة و  -عضو مجلس اإلدارة المنتدب  -ٌكون السٌد/ دمحم اشرف عدلى دمحم سلٌمان 

المصرفٌة و االفراج عن راس المال و فتح االعتمادات المستندٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان باسم و لصالح الشركة كما 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 189 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

د االلتراض و الرهن كما له الحك فى التولٌع على عمود البٌع و الشراء باسم الشركة للعمارات و ، له الحك فى التولٌع على عمو

 8659برلم       21191112تارٌخ : 

عضو  -مرفت عدلى دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب  ومنح السٌد/ دمحم اشرف عدلى دمحم سلٌمان  -  73

 منفردا( )-مجلس اإلدارة المنتدب 

 الصالحٌات االتٌة :

الحك فى التولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة و  -عضو مجلس اإلدارة المنتدب  -ٌكون السٌد/ دمحم اشرف عدلى دمحم سلٌمان 

ا المصرفٌة و االفراج عن راس المال و فتح االعتمادات المستندٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان باسم و لصالح الشركة كم

له الحك فى التولٌع على عمود االلتراض و الرهن كما له الحك فى التولٌع على عمود البٌع و الشراء باسم الشركة للعمارات و ، 

 8659برلم       21191112تارٌخ : 

تصرفات طارق اشرف احمد جمال سٌف الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنموالت و السٌارات و التعامل بكافة ال -  74

و االعمال و التسجٌل امام الشهر العمارى و المحاكم و ادارات المرور بكافة انواعها و له الحك فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل 

 8659برلم       21191112او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

و التعامل بكافة التصرفات و االعمال سوزان عدلى دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المنموالت و السٌارات  -  75

و التسجٌل امام الشهر العمارى و المحاكم و ادارات المرور بكافة انواعها و له الحك فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما 

 8659برلم       21191112ذكر. ، تارٌخ : 

المنموالت و السٌارات و التعامل بكافة التصرفات و دمحم اشرف عدلى دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  76

االعمال و التسجٌل امام الشهر العمارى و المحاكم و ادارات المرور بكافة انواعها و له الحك فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او 

 8659برلم       21191112بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

عضو مجلس ادارة  المنموالت و السٌارات و التعامل بكافة التصرفات و االعمال و مرفت عدلى دمحم سلٌمان  شركة مساهمة   -  77

التسجٌل امام الشهر العمارى و المحاكم و ادارات المرور بكافة انواعها و له الحك فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما 

 8659برلم       21191112ذكر. ، تارٌخ : 

ٌم اللٌثى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بعد المنالشة واستعراض االراء لرر عمرو دمحم رمزى ابراه -  78

 المجلس باإلجماع الموافمة على تكون التفوٌضات المالٌة كالتالً:

 أوالً: التفوٌضات المالٌة لحسابات شركة مٌدور للكهرباء )مٌدإلٌن(

ة و ربط وفن الودائع ، التحوٌل بٌن الحسابات و إعتماد الشٌكات و أوامر الدفع و تكون التفوٌضات المالٌة )إعتماد التعلٌمات البنكٌ

التحوٌالت للداخل والخارج و سداد الفواتٌر والعموالت المستحمه على المروض و االعتمادات المستندٌة و سداد فواتٌر المماولٌن من 

 146577برلم       21191113 اإلعتمادات المستندٌة أو بشٌكات أو بتحوٌالت وإصدار ، تارٌخ :

عمرو دمحم رمزى ابراهٌم اللٌثى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  خطابات الضمان( بتولعٌن للسادة اآلتٌه  -  79

 أسماإهم 

 تولٌع أول: السٌد المهندس/ عمرو دمحم رمزي إبراهٌم اللٌثً "رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب " 

السٌد المهندس/ دمحم أنور معروف عبدالعال " عضو مجلس اإلدارة " أو السٌد المحاسب/ حسام أبوالمواهب دمحم التونً تولٌع ثانً: 

"خبٌر بمستوى مساعد رئٌس الشركة "ندباً" أو السٌد المحاسب/ خالد محمود السٌد عطا " مدٌر عام مساعد "ندباً" للشئون المالٌة " 

 146577برلم       21191113الغاء كافة التفوٌضات المالٌة السابمة للسٌد ، تارٌخ :  مع إلغاء كل ما ٌخالف ذلن وكذا

 -عمرو دمحم رمزى ابراهٌم اللٌثى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  المحاسب/ علً محمود حسٌن أحمد -  81

 م.23/18/2119ذلن إعتباراً من خبٌر بمستوى مساعد رئٌس الشركة والمشرف على الشئون المالٌة واإلدارٌة و

 ثانٌاً: التفوٌضات المالٌة لحسابات صندوق االسكان والخدمات االجتماعٌة للعاملٌن بشركة مٌدور للكهرباء )مٌدالٌن(



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 190 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تكون التولٌعات المالٌة على الشٌكات وأوامر الدفع والتحوٌالت البنكٌة الخاصة بحساب صندوق االسكان و الخدمات االجتماعٌة على 

 النحو التالً:

برلم       21191113تولٌع أول: السٌد المهندس/ عمرو دمحم رمزي إبراهٌم اللٌثً "رئٌس مجلس اإلدارة والعضو ، تارٌخ : 

146577 

 عمرو دمحم رمزى ابراهٌم اللٌثى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  المنتدب "  -  81

المواهب دمحم التونً "خبٌر بمستوى مساعد رئٌس الشركة "ندباً" )عضو لجنة ادارة حساب تولٌع ثانً: السٌد المحاسب/ حسام أبو

صندوق االسكان( أو السٌد المحاسب/ خالد محمود السٌد عطا " مدٌر عام مساعد "ندباً" للشئون المالٌة " )أمٌن حساب صندوق 

خبٌر  -الٌة السابمة للسٌد المحاسب/ علً محمود حسٌن أحمداالسكان( مع إلغاء كل ما ٌخالف ذلن وكذا الغاء كافة التفوٌضات الم

 م.23/18/2119بمستوى مساعد رئٌس الشركة والمشرف على الشئون المالٌة واإلدارٌة وذلن إعتباراً من 

 146577برلم       21191113ثالثاً: ، تارٌخ : 

وعضو منتدب  التفوٌضات المالٌة لحساب المعاش عمرو دمحم رمزى ابراهٌم اللٌثى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  -  82

 -التكمٌلً للعاملٌن بشركة مٌدور للكهرباء )مٌدالٌن(:

 تكون التولٌعات المالٌة على الشٌكات وأوامر الدفع والتحوٌالت البنكٌة الخاصة بحساب المعاش التكمٌلً على النحو التالً:

 اللٌثً "رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب "  تولٌع أول: السٌد المهندس/ عمرو دمحم رمزي إبراهٌم

تولٌع ثانً: السٌد المحاسب/ حسام أبوالمواهب دمحم التونً "خبٌر بمستوى مساعد رئٌس الشركة "ندباً" أو السٌد المحاسب/ خالد 

 146577برلم       21191113محمود السٌد عطا " مدٌر عام مساعد "ندباً" ، تارٌخ : 

مزى ابراهٌم اللٌثى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  للشئون المالٌة " مع إلغاء كل ما ٌخالف عمرو دمحم ر -  83

خبٌر بمستوى مساعد رئٌس الشركة  -ذلن وكذا الغاء كافة التفوٌضات المالٌة السابمة للسٌد المحاسب/ علً محمود حسٌن أحمد

 م.23/18/2119باراً من والمشرف على الشئون المالٌة واإلدارٌة وذلن إعت

  

 رابعاً: التفوٌضات المالٌة لحساب الرعاٌة االجتماعٌة للعاملٌن بشركة مٌدور للكهرباء )مٌدالٌن(

 تكون التولٌعات المالٌة على الشٌكات وأوامر الدفع والتحوٌالت البنكٌة الخاصة بحساب الرعاٌة االجتماعٌة على النحو التالً:

 146577برلم       21191113/ ، تارٌخ : تولٌع أول: السٌد المهندس

عمرو دمحم رمزى ابراهٌم اللٌثى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  عمرو دمحم رمزي إبراهٌم اللٌثً "رئٌس  -  84

 مجلس اإلدارة والعضو المنتدب " 

تولٌع ثانً: السٌد المحاسب/ حسام أبوالمواهب دمحم التونً "خبٌر بمستوى مساعد رئٌس الشركة "ندباً" أو السٌد المحاسب/ خالد 

 محمود السٌد عطا " مدٌر عام مساعد "ندباً" للشئون المالٌة "

خبٌر بمستوى  -علً محمود حسٌن أحمد مع إلغاء كل ما ٌخالف ذلن وكذا الغاء كافة التفوٌضات المالٌة السابمة للسٌد المحاسب/

برلم       21191113م. ، تارٌخ : 23/18/2119مساعد رئٌس الشركة والمشرف على الشئون المالٌة واإلدارٌة وذلن إعتباراً من 

146577 

لم   بر    21191117امٌمة مصطفى دمحم ٌالوت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ) استماله ( ، تارٌخ :  -  85

119472 

 119472برلم       21191117سامح دمحم دمحم زهران  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ) استماله ( ، تارٌخ :  -  86
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برلم       21191117دمحم مصطفى دمحم ٌالوت النجار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منتدب ) استماله ( ، تارٌخ :  -  87

119472 

 119472برلم       21191117 زهران  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ) استماله ( ، تارٌخ : ممدوح دمحم -  88

 119472برلم       21191117اسامة عبد الودود خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ) استماله ( ، تارٌخ :  -  89

 119472برلم       21191117منتدب ) استماله ( ، تارٌخ :  بهٌة عفت حسنٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  -  91

برلم       21191117عمر حاتم مصطفى الجبلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ) استماله ( ، تارٌخ :  -  91

119472 

برلم       21191117ٌحٌى زكى حلٌم احمد زكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ) استماله ( ، تارٌخ :  -  92

119472 

 119472برلم       21191117اٌمان دمحم فائك هوٌدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ) استماله ( ، تارٌخ :  -  93

برلم       21191117مصطفى دمحم مصطفى النجار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ) استماله ( ، تارٌخ :  -  94

119472 

 119472برلم       21191117امٌمة مصطفى دمحم ٌالوت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  95

 119472برلم       21191117سامح دمحم دمحم زهران  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  96

برلم       21191117س مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ : دمحم مصطفى دمحم ٌالوت النجار  شركة مساهمة  رئٌ -  97

119472 

 119472برلم       21191117ممدوح دمحم زهران  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  98

 119472   برلم    21191117اسامة عبد الودود خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  99
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برلم       21191117عمر حاتم مصطفى الجبلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  111

119472 

برلم       21191117ة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ : ٌحٌى زكى حلٌم احمد زكى  شركة مساهم -  112

119472 

 119472برلم       21191117اٌمان دمحم فائك هوٌدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  113

برلم       21191117مصطفى دمحم مصطفى النجار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  114

119472 

امٌمة مصطفى دمحم ٌالوت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة مجموعة زهران لالستثمارات التجارٌة  -  115

 119472برلم       21191117والعمارٌة ، تارٌخ : 

ان لالستثمارات التجارٌة والعمارٌة سامح دمحم دمحم زهران  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة مجموعة زهر -  116

 119472برلم       21191117، تارٌخ : 

دمحم مصطفى دمحم ٌالوت النجار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال لشركة مجموعة زهران لالستثمارات التجارٌة  -  117

 119472برلم       21191117والعمارٌة ، تارٌخ : 
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 119472برلم       21191117والعمارٌة ، تارٌخ : 

بهٌة عفت حسنٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة مجموعة زهران لالستثمارات التجارٌة والعمارٌة ،  -  111
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 119472برلم       21191117والعمارٌة ، تارٌخ : 

اٌمان دمحم فائك هوٌدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة مجموعة زهران لالستثمارات التجارٌة والعمارٌة  -  113

 119472برلم       21191117، تارٌخ : 

ة  ممثال لشركة مجموعة زهران لالستثمارات التجارٌة مصطفى دمحم مصطفى النجار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادار -  114

 119472برلم       21191117والعمارٌة ، تارٌخ : 
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منفردٌن( ولكل منهما منفرداً تمثٌل الشركة فى عاللتها مع الغٌر وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها 

له حك التولٌع على عمود الشراء مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص و

 3593برلم       21191117للعمارات والمنموالت وغٌرها باسم الشركة والغراض الشركة ، تارٌخ : 

سامى السٌد عبد الرحمن البربرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع  والمسئولٌة امام الجهات  -  136

بن السٌد/ سامى السٌد عبد الرحمن البربرى والسٌدة /وفاء عبد الحى عبد العزٌز عالء الدٌن)مجتمعٌن او الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامن

منفردٌن( ولكل منهما منفرداً تمثٌل الشركة فى عاللتها مع الغٌر وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 194 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

المطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وله حك التولٌع على عمود الشراء مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة و

 3593برلم       21191117للعمارات والمنموالت وغٌرها باسم الشركة والغراض الشركة ، تارٌخ : 

الجهات الرسمٌة  مازن عادل عباس المالع  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع  والمسئولٌة امام -  137

للشرٌكٌن المتضامنبن السٌد/ سامى السٌد عبد الرحمن البربرى والسٌدة /وفاء عبد الحى عبد العزٌز عالء الدٌن)مجتمعٌن او 

منفردٌن( ولكل منهما منفرداً تمثٌل الشركة فى عاللتها مع الغٌر وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها 

ع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وله حك التولٌع على عمود الشراء مع جمٌ

 3593برلم       21191117للعمارات والمنموالت وغٌرها باسم الشركة والغراض الشركة ، تارٌخ : 

االدارة والتولٌع  والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة مازن عادل عباس المالع  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك  -  138

للشرٌكٌن المتضامنبن السٌد/ سامى السٌد عبد الرحمن البربرى والسٌدة /وفاء عبد الحى عبد العزٌز عالء الدٌن)مجتمعٌن او 

ارة الشركة والتعامل باسمها منفردٌن( ولكل منهما منفرداً تمثٌل الشركة فى عاللتها مع الغٌر وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الد

مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وله حك التولٌع على عمود الشراء 

 3593برلم       21191117للعمارات والمنموالت وغٌرها باسم الشركة والغراض الشركة ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة والتولٌع  والمسئولٌة امام الجهات السٌد دمحم السٌد مزروع   -  139

الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنبن السٌد/ سامى السٌد عبد الرحمن البربرى والسٌدة /وفاء عبد الحى عبد العزٌز عالء الدٌن)مجتمعٌن او 

ع الغٌر وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها منفردٌن( ولكل منهما منفرداً تمثٌل الشركة فى عاللتها م

مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وله حك التولٌع على عمود الشراء 

 3593لم   بر    21191117للعمارات والمنموالت وغٌرها باسم الشركة والغراض الشركة ، تارٌخ : 

السٌد دمحم السٌد مزروع  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة والتولٌع  والمسئولٌة امام الجهات  -  141

الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنبن السٌد/ سامى السٌد عبد الرحمن البربرى والسٌدة /وفاء عبد الحى عبد العزٌز عالء الدٌن)مجتمعٌن او 

فرداً تمثٌل الشركة فى عاللتها مع الغٌر وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها منفردٌن( ولكل منهما من

مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وله حك التولٌع على عمود الشراء 

 3593برلم       21191117الشركة ، تارٌخ : للعمارات والمنموالت وغٌرها باسم الشركة والغراض 

وفاء عبد الحى عبد العزٌز عالء الدٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع  والمسئولٌة امام  -  141

ٌز عالء الجهات الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنبن السٌد/ سامى السٌد عبد الرحمن البربرى والسٌدة /وفاء عبد الحى عبد العز

الدٌن)مجتمعٌن او منفردٌن( ولكل منهما منفرداً تمثٌل الشركة فى عاللتها مع الغٌر وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة 

والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص وله حك التولٌع على 

 3593برلم       21191117للعمارات والمنموالت وغٌرها باسم الشركة والغراض الشركة ، تارٌخ : عمود الشراء 

وفاء عبد الحى عبد العزٌز عالء الدٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع  والمسئولٌة امام  -  142

الرحمن البربرى والسٌدة /وفاء عبد الحى عبد العزٌز عالء  الجهات الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنبن السٌد/ سامى السٌد عبد

الدٌن)مجتمعٌن او منفردٌن( ولكل منهما منفرداً تمثٌل الشركة فى عاللتها مع الغٌر وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة 

ال العام والخاص وله حك التولٌع على والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعم

 3593برلم       21191117عمود الشراء للعمارات والمنموالت وغٌرها باسم الشركة والغراض الشركة ، تارٌخ : 

سامى السٌد عبد الرحمن البربرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  امام الشهر العمارى واى نوع من المعامالت المالٌة مع  -  143

والمصارف والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع وفتح وغلك الحسابات وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة  البنون

التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وحك الرهن  وااللتراض من 

اللة للملكٌة وال ٌكون أي تصرف ملزما للشركة إال إذا ولعه احد المدٌرٌن مشفوعا بالصفة التً البنون وجمٌع أنواع التصرفات الن

برلم       21191117ٌتعامل بها ولكل منهما حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌن ، تارٌخ : 

3593 

دٌر و شرٌن  امام الشهر العمارى واى نوع من المعامالت المالٌة مع سامى السٌد عبد الرحمن البربرى  توصٌة بسٌطة  م -  144

البنون والمصارف والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع وفتح وغلك الحسابات وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة 

نمد أو باألجل وحك الرهن  وااللتراض من التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بال
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البنون وجمٌع أنواع التصرفات الناللة للملكٌة وال ٌكون أي تصرف ملزما للشركة إال إذا ولعه احد المدٌرٌن مشفوعا بالصفة التً 

برلم       21191117ٌتعامل بها ولكل منهما حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌن ، تارٌخ : 

3593 

مازن عادل عباس المالع  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  امام الشهر العمارى واى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون  -  145

والمصارف والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع وفتح وغلك الحسابات وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة 

مٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وحك الرهن  وااللتراض من البنون وإبرام ج

وجمٌع أنواع التصرفات الناللة للملكٌة وال ٌكون أي تصرف ملزما للشركة إال إذا ولعه احد المدٌرٌن مشفوعا بالصفة التً ٌتعامل 

 3593برلم       21191117ى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌن ، تارٌخ : بها ولكل منهما حك توكٌل الغٌر ف

مازن عادل عباس المالع  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  امام الشهر العمارى واى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون  -  146

لٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة والمصارف والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع وفتح وغلك الحسابات وتو

وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وحك الرهن  وااللتراض من البنون 

رٌن مشفوعا بالصفة التً ٌتعامل وجمٌع أنواع التصرفات الناللة للملكٌة وال ٌكون أي تصرف ملزما للشركة إال إذا ولعه احد المدٌ

 3593برلم       21191117بها ولكل منهما حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌن ، تارٌخ : 

السٌد دمحم السٌد مزروع  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  امام الشهر العمارى واى نوع من المعامالت المالٌة مع  -  147

بنون والمصارف والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع وفتح وغلك الحسابات وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة ال

التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وحك الرهن  وااللتراض من 

الناللة للملكٌة وال ٌكون أي تصرف ملزما للشركة إال إذا ولعه احد المدٌرٌن مشفوعا بالصفة التً  البنون وجمٌع أنواع التصرفات

برلم       21191117ٌتعامل بها ولكل منهما حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌن ، تارٌخ : 

3593 

و شرٌن متخارج  امام الشهر العمارى واى نوع من المعامالت المالٌة مع  السٌد دمحم السٌد مزروع  توصٌة بسٌطة  مدٌر -  148

البنون والمصارف والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع وفتح وغلك الحسابات وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة 

بالنمد أو باألجل وحك الرهن  وااللتراض من  التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة

البنون وجمٌع أنواع التصرفات الناللة للملكٌة وال ٌكون أي تصرف ملزما للشركة إال إذا ولعه احد المدٌرٌن مشفوعا بالصفة التً 

برلم       21191117ٌتعامل بها ولكل منهما حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌن ، تارٌخ : 

3593 

وفاء عبد الحى عبد العزٌز عالء الدٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  امام الشهر العمارى واى نوع من المعامالت  -  149

المالٌة مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع وفتح وغلك الحسابات وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 

التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وحك الرهن  وااللتراض  اإلذنٌة

من البنون وجمٌع أنواع التصرفات الناللة للملكٌة وال ٌكون أي تصرف ملزما للشركة إال إذا ولعه احد المدٌرٌن مشفوعا بالصفة 

برلم       21191117ا حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌن ، تارٌخ : التً ٌتعامل بها ولكل منهم

3593 

وفاء عبد الحى عبد العزٌز عالء الدٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  امام الشهر العمارى واى نوع من المعامالت  -  151

واالٌداع وفتح وغلك الحسابات وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات  المالٌة مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌة كالسحب

اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وحك الرهن  وااللتراض 

ما للشركة إال إذا ولعه احد المدٌرٌن مشفوعا بالصفة من البنون وجمٌع أنواع التصرفات الناللة للملكٌة وال ٌكون أي تصرف ملز

برلم       21191117التً ٌتعامل بها ولكل منهما حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌن ، تارٌخ : 

3593 

 3593برلم       21191117سامى السٌد عبد الرحمن البربرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  151

 3593برلم       21191117سامى السٌد عبد الرحمن البربرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  152

 3593برلم       21191117مازن عادل عباس المالع  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  153



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 196 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 3593برلم       21191117من   ، تارٌخ : مازن عادل عباس المالع  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضا -  154

 3593برلم       21191117السٌد دمحم السٌد مزروع  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  155

 3593برلم       21191117السٌد دمحم السٌد مزروع  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  156

 3593برلم       21191117ى عبد العزٌز عالء الدٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ : وفاء عبد الح -  157

 3593برلم       21191117وفاء عبد الحى عبد العزٌز عالء الدٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  158

السكندرٌة    بدال من السٌد / دمحم عبدالمادر حنفً ش طلعت حرب ا 27سٌد صابر السٌد على  شركة مساهمة  مدٌر فرع   -  159

 4116برلم       21191117الوردانً ، تارٌخ : 

ش طلعت حرب االسكندرٌة    بدال من السٌد / دمحم عبدالمادر حنفً  27سٌد صابر السٌد على  شركة مساهمة  مدٌر فرع   -  161

 4116برلم       21191117الوردانً ، تارٌخ : 

ش طلعت حرب االسكندرٌة    بدال من السٌد / دمحم عبدالمادر  27هانى اسعد على لطامش  شركة مساهمة  مدٌر فرع   -  161

 4116برلم       21191117حنفً الوردانً ، تارٌخ : 

مادر ش طلعت حرب االسكندرٌة    بدال من السٌد / دمحم عبدال 27هانى اسعد على لطامش  شركة مساهمة  مدٌر فرع   -  162

 4116برلم       21191117حنفً الوردانً ، تارٌخ : 

ش طلعت حرب االسكندرٌة    بدال من السٌد / دمحم  27دمحم مصطفى عبد الموجود مصطفى  شركة مساهمة  مدٌر فرع   -  163

 4116برلم       21191117عبدالمادر حنفً الوردانً ، تارٌخ : 

ش طلعت حرب االسكندرٌة    بدال من السٌد / دمحم  27شركة مساهمة  مدٌر فرع   دمحم مصطفى عبد الموجود مصطفى  -  164

 4116برلم       21191117عبدالمادر حنفً الوردانً ، تارٌخ : 

سٌد صابر السٌد على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  العجوزة  بدال من السٌد / الشاذلً ابراهٌم عبد الرحمن ، تارٌخ :  -  165

 4116رلم   ب    21191117

سٌد صابر السٌد على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  العجوزة  بدال من السٌد / الشاذلً ابراهٌم عبد الرحمن ، تارٌخ :  -  166

 4116برلم       21191117

خ : هانى اسعد على لطامش  شركة مساهمة  مدٌر فرع  العجوزة  بدال من السٌد / الشاذلً ابراهٌم عبد الرحمن ، تارٌ -  167

 4116برلم       21191117

هانى اسعد على لطامش  شركة مساهمة  مدٌر فرع  العجوزة  بدال من السٌد / الشاذلً ابراهٌم عبد الرحمن ، تارٌخ :  -  168

 4116برلم       21191117

دمحم مصطفى عبد الموجود مصطفى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  العجوزة  بدال من السٌد / الشاذلً ابراهٌم عبد الرحمن ،  -  169

 4116برلم       21191117تارٌخ : 

ن ، دمحم مصطفى عبد الموجود مصطفى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  العجوزة  بدال من السٌد / الشاذلً ابراهٌم عبد الرحم -  171

 4116برلم       21191117تارٌخ : 

سٌد صابر السٌد على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ابو رواش بدال من السٌد /دمحم مصرى عثمان متولى ، تارٌخ :  -  171

 4116برلم       21191117

متولى ، تارٌخ : سٌد صابر السٌد على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ابو رواش بدال من السٌد /دمحم مصرى عثمان  -  172
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 197 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

هانى اسعد على لطامش  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ابو رواش بدال من السٌد /دمحم مصرى عثمان متولى ، تارٌخ :  -  173

 4116برلم       21191117

عثمان متولى ، تارٌخ : هانى اسعد على لطامش  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ابو رواش بدال من السٌد /دمحم مصرى  -  174

 4116برلم       21191117

دمحم مصطفى عبد الموجود مصطفى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ابو رواش بدال من السٌد /دمحم مصرى عثمان متولى ،  -  175

 4116برلم       21191117تارٌخ : 

دال من السٌد /دمحم مصرى عثمان متولى ، دمحم مصطفى عبد الموجود مصطفى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ابو رواش ب -  176

 4116برلم       21191117تارٌخ : 

    21191117جٌمس روبرت الندر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن اكواتٌرا انٌرجً لٌمتٌد ، تارٌخ :  -  177

 4768برلم   

    21191117اتٌرا انٌرجً لٌمتٌد ، تارٌخ : جٌمس روبرت الندر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن اكو -  178

 4768برلم   

    21191117احمد احمد عمر ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن اكواتٌرا انٌرجً لٌمتٌد ، تارٌخ :  -  179

 4768برلم   

    21191117ا انٌرجً لٌمتٌد ، تارٌخ : احمد احمد عمر ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن اكواتٌر -  181
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 4768برلم   

    21191117د ، تارٌخ : جورج جراهام مورسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن اكواتٌرا انٌرجً لٌمتٌ -  182

 4768برلم   

برلم       21191117ستٌوارت ماكسوٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن اكواتٌرا انٌرجً لٌمتٌد ، تارٌخ :  -  183

4768 

برلم       21191117ستٌوارت ماكسوٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن اكواتٌرا انٌرجً لٌمتٌد ، تارٌخ :  -  184

4768 

    21191117هشام كمال فرٌد سعد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن اكواتٌرا انٌرجً لٌمتٌد ، تارٌخ :  -  185

 4768برلم   

    21191117هشام كمال فرٌد سعد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن اكواتٌرا انٌرجً لٌمتٌد ، تارٌخ :  -  186

 4768 برلم  

    21191117كانٌل بنٌامٌن بٌتر ادوارد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن اكواتٌرا انٌرجً لٌمتٌد ، تارٌخ :  -  187

 4768برلم   

    21191117كانٌل بنٌامٌن بٌتر ادوارد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن اكواتٌرا انٌرجً لٌمتٌد ، تارٌخ :  -  188

 4768   برلم

جٌمس روبرت الندر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إعطاء صالحٌات االداره لرئٌس مجلس االداره وعضو مجلس  -  189

 -االداره السٌد/ كانٌل بنٌامٌن بٌتر ادوارد عضو مجلس االداره وهً كالتالى :
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 198 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التعامل باسم الشركه لرئٌس مجلس االداره و السٌد/كانٌل بنٌامٌن بٌتر ادوارد عضو مجلس االداره 

وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم 

اض ، والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتر

 4768برلم       21191117تارٌخ : 

جٌمس روبرت الندر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إعطاء صالحٌات االداره لرئٌس مجلس االداره وعضو مجلس  -  191

 -االداره السٌد/ كانٌل بنٌامٌن بٌتر ادوارد عضو مجلس االداره وهً كالتالى :

بٌتر ادوارد عضو مجلس االداره مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التعامل باسم الشركه لرئٌس مجلس االداره و السٌد/كانٌل بنٌامٌن 

وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم 

بات وشهادات الضمان وحك االلتراض ، والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات واستصدار خطا

 4768برلم       21191117تارٌخ : 

احمد احمد عمر ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  إعطاء صالحٌات االداره لرئٌس مجلس االداره وعضو  -  191

 -مجلس االداره السٌد/ كانٌل بنٌامٌن بٌتر ادوارد عضو مجلس االداره وهً كالتالى :

مجلس االداره و السٌد/كانٌل بنٌامٌن بٌتر ادوارد عضو مجلس االداره مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التعامل باسم الشركه لرئٌس 

وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم 

سحب واٌداع وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض ، والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من 

 4768برلم       21191117تارٌخ : 

احمد احمد عمر ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  إعطاء صالحٌات االداره لرئٌس مجلس االداره وعضو  -  192

 -مجلس االداره وهً كالتالى : مجلس االداره السٌد/ كانٌل بنٌامٌن بٌتر ادوارد عضو

لرئٌس مجلس االداره و السٌد/كانٌل بنٌامٌن بٌتر ادوارد عضو مجلس االداره مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التعامل باسم الشركه 

وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم 

التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض ، و

 4768برلم       21191117تارٌخ : 

جورج جراهام مورسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إعطاء صالحٌات االداره لرئٌس مجلس االداره وعضو  -  193

 -كانٌل بنٌامٌن بٌتر ادوارد عضو مجلس االداره وهً كالتالى : مجلس االداره السٌد/

لرئٌس مجلس االداره و السٌد/كانٌل بنٌامٌن بٌتر ادوارد عضو مجلس االداره مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التعامل باسم الشركه 

وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم 

رف من سحب واٌداع وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض ، والتعامل مع جمٌع البنون والمصا

 4768برلم       21191117تارٌخ : 

جورج جراهام مورسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إعطاء صالحٌات االداره لرئٌس مجلس االداره وعضو  -  194

 -و مجلس االداره وهً كالتالى :مجلس االداره السٌد/ كانٌل بنٌامٌن بٌتر ادوارد عض

لرئٌس مجلس االداره و السٌد/كانٌل بنٌامٌن بٌتر ادوارد عضو مجلس االداره مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التعامل باسم الشركه 

وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم 

والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض ، 

 4768برلم       21191117تارٌخ : 

ستٌوارت ماكسوٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إعطاء صالحٌات االداره لرئٌس مجلس االداره وعضو مجلس  -  195

 -كانٌل بنٌامٌن بٌتر ادوارد عضو مجلس االداره وهً كالتالى :االداره السٌد/ 

لرئٌس مجلس االداره و السٌد/كانٌل بنٌامٌن بٌتر ادوارد عضو مجلس االداره مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التعامل باسم الشركه 

والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال 
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والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض ، 

 4768برلم       21191117تارٌخ : 

ره وعضو مجلس ستٌوارت ماكسوٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إعطاء صالحٌات االداره لرئٌس مجلس االدا -  196

 -االداره السٌد/ كانٌل بنٌامٌن بٌتر ادوارد عضو مجلس االداره وهً كالتالى :

لرئٌس مجلس االداره و السٌد/كانٌل بنٌامٌن بٌتر ادوارد عضو مجلس االداره مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التعامل باسم الشركه 

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌه 

والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض ، 

 4768برلم       21191117تارٌخ : 

الحٌات االداره لرئٌس مجلس االداره وعضو مجلس هشام كمال فرٌد سعد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إعطاء ص -  197

 -االداره السٌد/ كانٌل بنٌامٌن بٌتر ادوارد عضو مجلس االداره وهً كالتالى :

لرئٌس مجلس االداره و السٌد/كانٌل بنٌامٌن بٌتر ادوارد عضو مجلس االداره مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التعامل باسم الشركه 

الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم  وضمن اغراضها امام جمٌع

والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض ، 

 4768برلم       21191117تارٌخ : 

مساهمة  عضو مجلس ادارة  إعطاء صالحٌات االداره لرئٌس مجلس االداره وعضو مجلس هشام كمال فرٌد سعد  شركة  -  198

 -االداره السٌد/ كانٌل بنٌامٌن بٌتر ادوارد عضو مجلس االداره وهً كالتالى :

م الشركه لرئٌس مجلس االداره و السٌد/كانٌل بنٌامٌن بٌتر ادوارد عضو مجلس االداره مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التعامل باس

وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم 

والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض ، 

 4768برلم       21191117تارٌخ : 

كانٌل بنٌامٌن بٌتر ادوارد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إعطاء صالحٌات االداره لرئٌس مجلس االداره وعضو  -  199

 -مجلس االداره السٌد/ كانٌل بنٌامٌن بٌتر ادوارد عضو مجلس االداره وهً كالتالى :

مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التعامل باسم الشركه لرئٌس مجلس االداره و السٌد/كانٌل بنٌامٌن بٌتر ادوارد عضو مجلس االداره 

وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم 

اض ، والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتر

 4768برلم       21191117تارٌخ : 

كانٌل بنٌامٌن بٌتر ادوارد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إعطاء صالحٌات االداره لرئٌس مجلس االداره وعضو  -  211

 -مجلس االداره السٌد/ كانٌل بنٌامٌن بٌتر ادوارد عضو مجلس االداره وهً كالتالى :

بنٌامٌن بٌتر ادوارد عضو مجلس االداره مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التعامل باسم الشركه  لرئٌس مجلس االداره و السٌد/كانٌل

وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم 

تصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض ، والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات واس

 4768برلم       21191117تارٌخ : 

جٌمس روبرت الندر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والرهن وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف بكل  -  211

ول الشركة وممتلكاتها العمارٌه واالراضى ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وحك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الص

والسٌارات وكل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وتعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وابرام كافة 

لعماري ولكل العمود والمشاركات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وحك التولٌع باسم الشركة امام الشهر ا

 4768برلم       21191117منهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

جٌمس روبرت الندر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والرهن وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف بكل  -  212

اء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌه واالراضى ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وحك التولٌع على عمود الشر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 200 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

والسٌارات وكل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وتعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وابرام كافة 

الشركة امام الشهر العماري ولكل  العمود والمشاركات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وحك التولٌع باسم

 4768برلم       21191117منهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

احمد احمد عمر ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والرهن وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف  -  213

وحك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌه  بكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها

واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وتعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم 

او باالجل وحك التولٌع باسم الشركة امام الشهر وابرام كافة العمود والمشاركات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد 

 4768برلم       21191117العماري ولكل منهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

احمد احمد عمر ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والرهن وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف  -  214

ن باسم الشركة وضمن اغراضها وحك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌه بكل ذل

واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وتعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم 

لك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وحك التولٌع باسم الشركة امام الشهر وابرام كافة العمود والمشاركات والصفمات التً تتع

 4768برلم       21191117العماري ولكل منهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

لبنون والمصارف جورج جراهام مورسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والرهن وكافة صور التعامل مع جمٌع ا -  215

بكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وحك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌه 

واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وتعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم 

كات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وحك التولٌع باسم الشركة امام الشهر وابرام كافة العمود والمشار

 4768برلم       21191117العماري ولكل منهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف جورج جراهام مورسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والرهن وكافة  -  216

بكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وحك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌه 

واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وتعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم 

م كافة العمود والمشاركات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وحك التولٌع باسم الشركة امام الشهر وابرا

 4768برلم       21191117العماري ولكل منهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

دارة  والرهن وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف بكل ستٌوارت ماكسوٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ا -  217

ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وحك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌه واالراضى 

باتهم واجورهم وابرام كافة والسٌارات وكل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وتعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرت

العمود والمشاركات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وحك التولٌع باسم الشركة امام الشهر العماري ولكل 

 4768برلم       21191117منهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

مساهمة  عضو مجلس ادارة  والرهن وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف بكل  ستٌوارت ماكسوٌل  شركة -  218

ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وحك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌه واالراضى 

ء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وابرام كافة والسٌارات وكل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وتعٌٌن وعزل مستخدمً ووكال

العمود والمشاركات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وحك التولٌع باسم الشركة امام الشهر العماري ولكل 

 4768برلم       21191117منهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ام كمال فرٌد سعد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والرهن وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف بكل هش -  219

ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وحك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌه واالراضى 

ٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وابرام كافة والسٌارات وكل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وتع

العمود والمشاركات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وحك التولٌع باسم الشركة امام الشهر العماري ولكل 

 4768برلم       21191117منهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

هشام كمال فرٌد سعد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والرهن وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف بكل  -  211

ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وحك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌه واالراضى 

م الشركة ولمصلحتها وتعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وابرام كافة والسٌارات وكل ذلن باس
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 201 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

العمود والمشاركات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وحك التولٌع باسم الشركة امام الشهر العماري ولكل 

 4768برلم       21191117، تارٌخ :  منهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما ذكر

كانٌل بنٌامٌن بٌتر ادوارد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والرهن وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف  -  211

بكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وحك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌه 

االراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وتعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم و

وابرام كافة العمود والمشاركات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وحك التولٌع باسم الشركة امام الشهر 

 4768برلم       21191117وٌض الغٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : العماري ولكل منهم حك توكٌل او تف

كانٌل بنٌامٌن بٌتر ادوارد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والرهن وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف  -  212

الشركة وممتلكاتها العمارٌه  بكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وحك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول

واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وتعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم 

وابرام كافة العمود والمشاركات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وحك التولٌع باسم الشركة امام الشهر 

 4768برلم       21191117ماري ولكل منهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : الع

 9455برلم       21191117سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  213

 9455برلم       21191117جلس ادارة  استماله ، تارٌخ : باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو م -  214

 9455برلم       21191117رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  215

 9455برلم       21191117شركة أسمنت العامرٌة ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  216

 9455برلم       21191117سٌمبوراٌجٌبت لالسمنت ش . م. م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  217

مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثل لشركة سٌمبور سٌمنتوس دي برتغال اس جى سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس  -  218

 9455برلم       21191117بى اس ) إس إٌه (. ، تارٌخ : 

باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة سٌمبور سٌمنتوس دي برتغال اس جى بى  -  219

 9455برلم       21191117اس ) إس إٌه (. ، تارٌخ : 

رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثل لشركة سٌمبور سٌمنتوس دي برتغال اس جى  -  221

 9455برلم       21191117بى اس ) إس إٌه (. ، تارٌخ : 

ة سٌمبور سٌمنتوس دي برتغال اس جى بى شركة أسمنت العامرٌة ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشرك -  221

 9455برلم       21191117اس ) إس إٌه (. ، تارٌخ : 

سٌمبوراٌجٌبت لالسمنت ش . م. م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة سٌمبور سٌمنتوس دي برتغال اس  -  222

 9455برلم       21191117جى بى اس ) إس إٌه (. ، تارٌخ : 

 9455برلم       21191117م عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ٌمثلها عضو ، تارٌخ : سلٌ -  223

 9455برلم       21191117باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  224

برلم       21191117ساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌمثلها عضو ، تارٌخ : رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة م -  225

9455 

 9455برلم       21191117شركة أسمنت العامرٌة ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  226

برلم       21191117تارٌخ :  سٌمبوراٌجٌبت لالسمنت ش . م. م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌمثلها عضو ، -  227
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 202 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تشكٌل مجلس -سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال لشركه اسمنت العامرٌه ش.م.م -  228

 لرر المجلس ووافك الحضور باإلجماع على اسناد السلطات والصالحٌات اآلتٌة  :-اإلدارة 

لٌع نٌابة  عن الشركة رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن أو إحداهما مجتمعاً مع أ( ٌملن حك السلطة المطلمة فً التو

 أي عضو مجلس إدارة آخر أو أي  عضوٌن مجتمعٌن من أعضاء مجلس اإلدارة المذكورة اسمائهم فً السجل التجاري.  

فً تفوٌض أو تعٌٌن أي عدد من المدٌرٌن ،  ب( بدون اإلخالل بسلطات وصالحٌات مجلس اإلدارة ٌكون لمجلس اإلدارة السلطة

 9455برلم       21191117تارٌخ : 

تشكٌل مجلس -باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركه اسمنت العامرٌه ش.م.م -  229

 تٌة  :لرر المجلس ووافك الحضور باإلجماع على اسناد السلطات والصالحٌات اآل-اإلدارة 

أ( ٌملن حك السلطة المطلمة فً التولٌع نٌابة  عن الشركة رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن أو إحداهما مجتمعاً مع 

 أي عضو مجلس إدارة آخر أو أي  عضوٌن مجتمعٌن من أعضاء مجلس اإلدارة المذكورة اسمائهم فً السجل التجاري.  

ات مجلس اإلدارة ٌكون لمجلس اإلدارة السلطة فً تفوٌض أو تعٌٌن أي عدد من المدٌرٌن ، ب( بدون اإلخالل بسلطات وصالحٌ

 9455برلم       21191117تارٌخ : 

تشكٌل مجلس -رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال لشركه اسمنت العامرٌه ش.م.م -  231

 ر باإلجماع على اسناد السلطات والصالحٌات اآلتٌة  :لرر المجلس ووافك الحضو-اإلدارة 

أ( ٌملن حك السلطة المطلمة فً التولٌع نٌابة  عن الشركة رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن أو إحداهما مجتمعاً مع 

 ل التجاري.  أي عضو مجلس إدارة آخر أو أي  عضوٌن مجتمعٌن من أعضاء مجلس اإلدارة المذكورة اسمائهم فً السج

ب( بدون اإلخالل بسلطات وصالحٌات مجلس اإلدارة ٌكون لمجلس اإلدارة السلطة فً تفوٌض أو تعٌٌن أي عدد من المدٌرٌن ، 

 9455برلم       21191117تارٌخ : 

مجلس  تشكٌل-شركة أسمنت العامرٌة ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركه اسمنت العامرٌه ش.م.م -  231

 لرر المجلس ووافك الحضور باإلجماع على اسناد السلطات والصالحٌات اآلتٌة  :-اإلدارة 

أ( ٌملن حك السلطة المطلمة فً التولٌع نٌابة  عن الشركة رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن أو إحداهما مجتمعاً مع 

 مجلس اإلدارة المذكورة اسمائهم فً السجل التجاري.  أي عضو مجلس إدارة آخر أو أي  عضوٌن مجتمعٌن من أعضاء 

ب( بدون اإلخالل بسلطات وصالحٌات مجلس اإلدارة ٌكون لمجلس اإلدارة السلطة فً تفوٌض أو تعٌٌن أي عدد من المدٌرٌن ، 

 9455برلم       21191117تارٌخ : 

تشكٌل -ة  ممثال لشركه اسمنت العامرٌه ش.م.مسٌمبوراٌجٌبت لالسمنت ش . م. م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادار -  232

 لرر المجلس ووافك الحضور باإلجماع على اسناد السلطات والصالحٌات اآلتٌة  :-مجلس اإلدارة 

أ( ٌملن حك السلطة المطلمة فً التولٌع نٌابة  عن الشركة رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن أو إحداهما مجتمعاً مع 

 إدارة آخر أو أي  عضوٌن مجتمعٌن من أعضاء مجلس اإلدارة المذكورة اسمائهم فً السجل التجاري.   أي عضو مجلس

ب( بدون اإلخالل بسلطات وصالحٌات مجلس اإلدارة ٌكون لمجلس اإلدارة السلطة فً تفوٌض أو تعٌٌن أي عدد من المدٌرٌن ، 

 9455برلم       21191117تارٌخ : 

شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  او المفوضٌن ومنحهم سواء مجتمعٌن او منفردٌن  سلٌم عبد المادر  -  233

 سلطة التولٌع نٌابة عن الشركة .

ج( باالضافة الً السلطات الخاصة بمجلس االدارة فمد لرر مجلس االدارة منح االشخاص التالً اسمائهم السلطة للتولٌع نٌابة عن 

 الشركة لدي البنون وهم :  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 203 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  

                 

 المجموعة )أ( : 

 السٌد/ سلٌم عبد المادر ـ  رئٌس مجلس اإلدارة العضو المنتدب -

 ناندو سنترا دٌال أكوا ـ عضو مجلس إدارة السٌد / باولو فر -

 المجموعة )ب( :  

 السٌد / ولٌد محجوب إسماعٌل محجوب   -

 9455برلم       21191117السٌد / عبد الرحمن ، تارٌخ :  -

ٌن سلطة باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  او المفوضٌن ومنحهم سواء مجتمعٌن او منفرد -  234

 التولٌع نٌابة عن الشركة .

ج( باالضافة الً السلطات الخاصة بمجلس االدارة فمد لرر مجلس االدارة منح االشخاص التالً اسمائهم السلطة للتولٌع نٌابة عن 

 الشركة لدي البنون وهم :  

  

                 

 المجموعة )أ( : 

 ة العضو المنتدبالسٌد/ سلٌم عبد المادر ـ  رئٌس مجلس اإلدار -

 السٌد / باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا ـ عضو مجلس إدارة  -

 المجموعة )ب( :  

 السٌد / ولٌد محجوب إسماعٌل محجوب   -

 9455برلم       21191117السٌد / عبد الرحمن ، تارٌخ :  -

مفوضٌن ومنحهم سواء مجتمعٌن او منفردٌن رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  او ال -  235

 سلطة التولٌع نٌابة عن الشركة .

ج( باالضافة الً السلطات الخاصة بمجلس االدارة فمد لرر مجلس االدارة منح االشخاص التالً اسمائهم السلطة للتولٌع نٌابة عن 

 الشركة لدي البنون وهم :  

  

                 

 المجموعة )أ( : 

 سلٌم عبد المادر ـ  رئٌس مجلس اإلدارة العضو المنتدبالسٌد/  -

 السٌد / باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا ـ عضو مجلس إدارة  -

 المجموعة )ب( :  

 السٌد / ولٌد محجوب إسماعٌل محجوب   -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 204 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 9455برلم       21191117السٌد / عبد الرحمن ، تارٌخ :  -

مساهمة  عضو مجلس ادارة  او المفوضٌن ومنحهم سواء مجتمعٌن او منفردٌن  شركة أسمنت العامرٌة ش.م.م  شركة -  236

 سلطة التولٌع نٌابة عن الشركة .

ج( باالضافة الً السلطات الخاصة بمجلس االدارة فمد لرر مجلس االدارة منح االشخاص التالً اسمائهم السلطة للتولٌع نٌابة عن 

 الشركة لدي البنون وهم :  

  

                 

 المجموعة )أ( : 

 السٌد/ سلٌم عبد المادر ـ  رئٌس مجلس اإلدارة العضو المنتدب -

 السٌد / باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا ـ عضو مجلس إدارة  -

 المجموعة )ب( :  

 السٌد / ولٌد محجوب إسماعٌل محجوب   -

 9455برلم       21191117السٌد / عبد الرحمن ، تارٌخ :  -

سٌمبوراٌجٌبت لالسمنت ش . م. م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  او المفوضٌن ومنحهم سواء مجتمعٌن او منفردٌن  -  237

 سلطة التولٌع نٌابة عن الشركة .

ن ج( باالضافة الً السلطات الخاصة بمجلس االدارة فمد لرر مجلس االدارة منح االشخاص التالً اسمائهم السلطة للتولٌع نٌابة ع

 الشركة لدي البنون وهم :  

  

                 

 المجموعة )أ( : 

 السٌد/ سلٌم عبد المادر ـ  رئٌس مجلس اإلدارة العضو المنتدب -

 السٌد / باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا ـ عضو مجلس إدارة  -

 المجموعة )ب( :  

 السٌد / ولٌد محجوب إسماعٌل محجوب   -

 9455برلم       21191117، تارٌخ : السٌد / عبد الرحمن  -

 سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  دمحم مصطفى أحمد  -  238

 السٌد / أٌمن إبراهٌم فإاد رمضان المحتسب  -

 تالٌة :   ولألشخاص المشار إلٌهم أنفا الحك فً التولٌع بالنٌابة عن الشركة لدي البنون وفما للحدود والمعاٌٌر ال

 من أجل المٌام بالعملٌات التالٌة : 

 فتح او غلك  حسابات باسم الشركة فى البنون ، اٌداع المبالغ النمدٌة او الشٌكات بالحسابات ، طلب اصدار دفاتر شٌكات .  -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 205 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التنفٌذ والتولٌع  ألى عملٌات غٌر متعلمة بمبالغ مالٌة مع البنون . -

 9455برلم       21191117العمود الخاصة بالودائع البنكٌة ، تارٌخ : التولٌع على جمٌع الطلبات و -

 باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  دمحم مصطفى أحمد  -  239

 السٌد / أٌمن إبراهٌم فإاد رمضان المحتسب  -

 ي البنون وفما للحدود والمعاٌٌر التالٌة :   ولألشخاص المشار إلٌهم أنفا الحك فً التولٌع بالنٌابة عن الشركة لد

 من أجل المٌام بالعملٌات التالٌة : 

 فتح او غلك  حسابات باسم الشركة فى البنون ، اٌداع المبالغ النمدٌة او الشٌكات بالحسابات ، طلب اصدار دفاتر شٌكات .  -

 ون .التنفٌذ والتولٌع  ألى عملٌات غٌر متعلمة بمبالغ مالٌة مع البن -

 9455برلم       21191117التولٌع على جمٌع الطلبات والعمود الخاصة بالودائع البنكٌة ، تارٌخ :  -

 رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  دمحم مصطفى أحمد  -  241

 السٌد / أٌمن إبراهٌم فإاد رمضان المحتسب  -

 ولألشخاص المشار إلٌهم أنفا الحك فً التولٌع بالنٌابة عن الشركة لدي البنون وفما للحدود والمعاٌٌر التالٌة :   

 من أجل المٌام بالعملٌات التالٌة : 

  فتح او غلك  حسابات باسم الشركة فى البنون ، اٌداع المبالغ النمدٌة او الشٌكات بالحسابات ، طلب اصدار دفاتر شٌكات . -

 التنفٌذ والتولٌع  ألى عملٌات غٌر متعلمة بمبالغ مالٌة مع البنون . -

 9455برلم       21191117التولٌع على جمٌع الطلبات والعمود الخاصة بالودائع البنكٌة ، تارٌخ :  -

 شركة أسمنت العامرٌة ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  دمحم مصطفى أحمد  -  241

 إبراهٌم فإاد رمضان المحتسب  السٌد / أٌمن -

 ولألشخاص المشار إلٌهم أنفا الحك فً التولٌع بالنٌابة عن الشركة لدي البنون وفما للحدود والمعاٌٌر التالٌة :   

 من أجل المٌام بالعملٌات التالٌة : 

 بات ، طلب اصدار دفاتر شٌكات . فتح او غلك  حسابات باسم الشركة فى البنون ، اٌداع المبالغ النمدٌة او الشٌكات بالحسا -

 التنفٌذ والتولٌع  ألى عملٌات غٌر متعلمة بمبالغ مالٌة مع البنون . -

 9455برلم       21191117التولٌع على جمٌع الطلبات والعمود الخاصة بالودائع البنكٌة ، تارٌخ :  -

 دمحم مصطفى أحمد   سٌمبوراٌجٌبت لالسمنت ش . م. م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة -  242

 السٌد / أٌمن إبراهٌم فإاد رمضان المحتسب  -

 ولألشخاص المشار إلٌهم أنفا الحك فً التولٌع بالنٌابة عن الشركة لدي البنون وفما للحدود والمعاٌٌر التالٌة :   

 من أجل المٌام بالعملٌات التالٌة : 

 المبالغ النمدٌة او الشٌكات بالحسابات ، طلب اصدار دفاتر شٌكات . فتح او غلك  حسابات باسم الشركة فى البنون ، اٌداع  -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 206 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التنفٌذ والتولٌع  ألى عملٌات غٌر متعلمة بمبالغ مالٌة مع البنون . -

 9455برلم       21191117التولٌع على جمٌع الطلبات والعمود الخاصة بالودائع البنكٌة ، تارٌخ :  -

همة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  سواء كانت لربطها أو زٌادتها او إنماصها او كسرها سلٌم عبد المادر  شركة مسا -  243

كلٌة ، والتولٌع على طلبات بٌع او شراء اذون الخزانة ، السندات الحكومٌة ، أي نوع من االستثمارات فً صنادٌك االستثمار المائمة 

 فً األدوات المالٌة المصدرة من الحكومة .

 الشٌكات ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة، طلبات التحوٌالت ، أى وسٌلة اخرى من وسائل السداد .  التولٌع على -

 التولٌع على طلبات إصدار وتعدٌل وإلغاء خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة .  -

 التولٌع على طلبات االلتراض والرهن . -

 9455برلم       21191117وذلن بٌن الحسابات ، تارٌخ : 

باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  سواء كانت لربطها أو زٌادتها او إنماصها او كسرها  -  244

كلٌة ، والتولٌع على طلبات بٌع او شراء اذون الخزانة ، السندات الحكومٌة ، أي نوع من االستثمارات فً صنادٌك االستثمار المائمة 

 الٌة المصدرة من الحكومة .فً األدوات الم

 التولٌع على الشٌكات ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة، طلبات التحوٌالت ، أى وسٌلة اخرى من وسائل السداد .  -

 التولٌع على طلبات إصدار وتعدٌل وإلغاء خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة .  -

 التولٌع على طلبات االلتراض والرهن . -

 9455برلم       21191117وذلن بٌن الحسابات ، تارٌخ : 

رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  سواء كانت لربطها أو زٌادتها او إنماصها او  -  245

مارات فً صنادٌك كسرها كلٌة ، والتولٌع على طلبات بٌع او شراء اذون الخزانة ، السندات الحكومٌة ، أي نوع من االستث

 االستثمار المائمة فً األدوات المالٌة المصدرة من الحكومة .

 التولٌع على الشٌكات ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة، طلبات التحوٌالت ، أى وسٌلة اخرى من وسائل السداد .  -

  التولٌع على طلبات إصدار وتعدٌل وإلغاء خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة . -

 التولٌع على طلبات االلتراض والرهن . -

 9455برلم       21191117وذلن بٌن الحسابات ، تارٌخ : 

شركة أسمنت العامرٌة ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  سواء كانت لربطها أو زٌادتها او إنماصها او كسرها  -  246

السندات الحكومٌة ، أي نوع من االستثمارات فً صنادٌك االستثمار المائمة كلٌة ، والتولٌع على طلبات بٌع او شراء اذون الخزانة ، 

 فً األدوات المالٌة المصدرة من الحكومة .

 التولٌع على الشٌكات ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة، طلبات التحوٌالت ، أى وسٌلة اخرى من وسائل السداد .  -

 ابات الضمان واالعتمادات المستندٌة . التولٌع على طلبات إصدار وتعدٌل وإلغاء خط -

 التولٌع على طلبات االلتراض والرهن . -

 9455برلم       21191117وذلن بٌن الحسابات ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 207 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

سٌمبوراٌجٌبت لالسمنت ش . م. م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  سواء كانت لربطها أو زٌادتها او إنماصها او  -  247

ع على طلبات بٌع او شراء اذون الخزانة ، السندات الحكومٌة ، أي نوع من االستثمارات فً صنادٌك كسرها كلٌة ، والتولٌ

 االستثمار المائمة فً األدوات المالٌة المصدرة من الحكومة .

 التولٌع على الشٌكات ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة، طلبات التحوٌالت ، أى وسٌلة اخرى من وسائل السداد .  -

 لتولٌع على طلبات إصدار وتعدٌل وإلغاء خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة . ا -

 التولٌع على طلبات االلتراض والرهن . -

 9455برلم       21191117وذلن بٌن الحسابات ، تارٌخ : 

ركة ، او بٌن أى شركة من سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  البنكٌة المختلفة لنفس الش -  248

شركات المجموعة فى مصر ) ونعنى بذلن اى من شركة سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت  ، شركة أسمنت  العامرٌة ، شركة أسمنت  

سٌمبور العامرٌة ، شركة خدمات األسمنت  ، شركة سٌمبور لصناعة اكٌاس التعبئة ) سٌمبسان( ، و شركة العامرٌة سٌمبور رٌدى 

 لعامرٌة الدخٌلة تٌرمٌنال ( .مكس ، شركة ا

 ( 1وذلن من أجل تنفٌذ أى من العملٌات / التحوٌالت المشار الٌها فى الفمرة رلم )

  

               

 9455برلم       21191117سحب النمدٌة من الحسابات ،  تولٌع الشٌكات ، ، تارٌخ :  -

مجلس ادارة  البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من  باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو -  249

شركات المجموعة فى مصر ) ونعنى بذلن اى من شركة سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت  ، شركة أسمنت  العامرٌة ، شركة أسمنت  

شركة العامرٌة سٌمبور رٌدى سٌمبور العامرٌة ، شركة خدمات األسمنت  ، شركة سٌمبور لصناعة اكٌاس التعبئة ) سٌمبسان( ، و 

 مكس ، شركة العامرٌة الدخٌلة تٌرمٌنال ( .

 ( 1وذلن من أجل تنفٌذ أى من العملٌات / التحوٌالت المشار الٌها فى الفمرة رلم )

  

               

 9455برلم       21191117سحب النمدٌة من الحسابات ،  تولٌع الشٌكات ، ، تارٌخ :  -

رٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة رٌكاردو ف -  251

من شركات المجموعة فى مصر ) ونعنى بذلن اى من شركة سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت  ، شركة أسمنت  العامرٌة ، شركة أسمنت  

ور لصناعة اكٌاس التعبئة ) سٌمبسان( ، و شركة العامرٌة سٌمبور رٌدى سٌمبور العامرٌة ، شركة خدمات األسمنت  ، شركة سٌمب

 مكس ، شركة العامرٌة الدخٌلة تٌرمٌنال ( .

 ( 1وذلن من أجل تنفٌذ أى من العملٌات / التحوٌالت المشار الٌها فى الفمرة رلم )

  

               

 9455برلم       21191117سحب النمدٌة من الحسابات ،  تولٌع الشٌكات ، ، تارٌخ :  -

شركة أسمنت العامرٌة ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من  -  251

شركات المجموعة فى مصر ) ونعنى بذلن اى من شركة سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت  ، شركة أسمنت  العامرٌة ، شركة أسمنت  

، شركة سٌمبور لصناعة اكٌاس التعبئة ) سٌمبسان( ، و شركة العامرٌة سٌمبور رٌدى سٌمبور العامرٌة ، شركة خدمات األسمنت  

 مكس ، شركة العامرٌة الدخٌلة تٌرمٌنال ( .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 208 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ( 1وذلن من أجل تنفٌذ أى من العملٌات / التحوٌالت المشار الٌها فى الفمرة رلم )

  

               

 9455برلم       21191117، تارٌخ : سحب النمدٌة من الحسابات ،  تولٌع الشٌكات ،  -

سٌمبوراٌجٌبت لالسمنت ش . م. م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة  -  252

من شركات المجموعة فى مصر ) ونعنى بذلن اى من شركة سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت  ، شركة أسمنت  العامرٌة ، شركة أسمنت  

سٌمبور العامرٌة ، شركة خدمات األسمنت  ، شركة سٌمبور لصناعة اكٌاس التعبئة ) سٌمبسان( ، و شركة العامرٌة سٌمبور رٌدى 

 مكس ، شركة العامرٌة الدخٌلة تٌرمٌنال ( .

 ( 1وذلن من أجل تنفٌذ أى من العملٌات / التحوٌالت المشار الٌها فى الفمرة رلم )

  

               

 9455برلم       21191117لنمدٌة من الحسابات ،  تولٌع الشٌكات ، ، تارٌخ : سحب ا -

سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  طلبات تحوٌالت ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة  -  253

 فى هذه الفمرة .والشٌكات ممبولة الدفع ، اٌة وسٌلة اخرى متعلمة بدفع مبالغ مالٌة غٌر مذكورة 

التولٌع على جمٌع المستندات والعمود الخاصة ببٌع او شراء العمالت ، وكذلن التولٌع على العمود الخاصة بعملٌات  -

( وعمود الخٌارات )  Forwards( والعمود االجلة ) Swaps( بما فى ذلن عمود المبادلة ) Derivativesالمشتمات المالٌة ) 

Options  ) 

برلم       21191117من عمود عملٌات المشتمات المالٌة ، وذلن لتغطٌة المخاطر الناجمة عن التذبذب ، تارٌخ :  وأى نوع اخر

9455 

باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  طلبات تحوٌالت ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة  -  254

 رى متعلمة بدفع مبالغ مالٌة غٌر مذكورة فى هذه الفمرة .والشٌكات ممبولة الدفع ، اٌة وسٌلة اخ

التولٌع على جمٌع المستندات والعمود الخاصة ببٌع او شراء العمالت ، وكذلن التولٌع على العمود الخاصة بعملٌات  -

عمود الخٌارات ) ( و Forwards( والعمود االجلة ) Swaps( بما فى ذلن عمود المبادلة ) Derivativesالمشتمات المالٌة ) 

Options  ) 

برلم       21191117وأى نوع اخر من عمود عملٌات المشتمات المالٌة ، وذلن لتغطٌة المخاطر الناجمة عن التذبذب ، تارٌخ : 

9455 

رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  طلبات تحوٌالت ، طلبات اصدار الشٌكات  -  255

 ٌة والشٌكات ممبولة الدفع ، اٌة وسٌلة اخرى متعلمة بدفع مبالغ مالٌة غٌر مذكورة فى هذه الفمرة .المصرف

التولٌع على جمٌع المستندات والعمود الخاصة ببٌع او شراء العمالت ، وكذلن التولٌع على العمود الخاصة بعملٌات  -

( وعمود الخٌارات )  Forwards( والعمود االجلة ) Swaps)  ( بما فى ذلن عمود المبادلةDerivativesالمشتمات المالٌة ) 

Options  ) 

برلم       21191117وأى نوع اخر من عمود عملٌات المشتمات المالٌة ، وذلن لتغطٌة المخاطر الناجمة عن التذبذب ، تارٌخ : 

9455 

وٌالت ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة شركة أسمنت العامرٌة ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  طلبات تح -  256

 والشٌكات ممبولة الدفع ، اٌة وسٌلة اخرى متعلمة بدفع مبالغ مالٌة غٌر مذكورة فى هذه الفمرة .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 209 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

التولٌع على جمٌع المستندات والعمود الخاصة ببٌع او شراء العمالت ، وكذلن التولٌع على العمود الخاصة بعملٌات  -

( وعمود الخٌارات )  Forwards( والعمود االجلة ) Swaps( بما فى ذلن عمود المبادلة ) Derivativesالمشتمات المالٌة ) 

Options  ) 

برلم       21191117وأى نوع اخر من عمود عملٌات المشتمات المالٌة ، وذلن لتغطٌة المخاطر الناجمة عن التذبذب ، تارٌخ : 

9455 

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  طلبات تحوٌالت ، طلبات اصدار الشٌكات  سٌمبوراٌجٌبت لالسمنت ش . م. م  -  257

 المصرفٌة والشٌكات ممبولة الدفع ، اٌة وسٌلة اخرى متعلمة بدفع مبالغ مالٌة غٌر مذكورة فى هذه الفمرة .

الخاصة بعملٌات  التولٌع على جمٌع المستندات والعمود الخاصة ببٌع او شراء العمالت ، وكذلن التولٌع على العمود -

( وعمود الخٌارات )  Forwards( والعمود االجلة ) Swaps( بما فى ذلن عمود المبادلة ) Derivativesالمشتمات المالٌة ) 

Options  ) 

برلم       21191117وأى نوع اخر من عمود عملٌات المشتمات المالٌة ، وذلن لتغطٌة المخاطر الناجمة عن التذبذب ، تارٌخ : 

9455 

سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  فى سعر الصرف لكافة العمالت االجنبٌة والمحلٌة  -  258

 واسعار الفائدة .

 التولٌع على مستندات االلتراض من حٌث اصدارها أو الغائها او زٌادتها او تخفٌضها واى مستندات اخرى ذات صلة . -

ح او الغاء او زٌادة او انماص خطابات الضمان البنكٌة واالعتمادات المستندٌة او اى اداة بنكٌة مثٌلة التولٌع على طلبات فت -

. 

التولٌع على طلبات إصدار الرهن وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات  -

 المجموعة فى مصر والموضحة أعاله . 

 9455برلم       21191117ات ، تارٌخ : التولٌع على الطلب -

باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  فى سعر الصرف لكافة العمالت االجنبٌة والمحلٌة  -  259

 واسعار الفائدة .

 التولٌع على مستندات االلتراض من حٌث اصدارها أو الغائها او زٌادتها او تخفٌضها واى مستندات اخرى ذات صلة . -

التولٌع على طلبات فتح او الغاء او زٌادة او انماص خطابات الضمان البنكٌة واالعتمادات المستندٌة او اى اداة بنكٌة مثٌلة  -

. 

ن وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات التولٌع على طلبات إصدار الره -

 المجموعة فى مصر والموضحة أعاله . 

 9455برلم       21191117التولٌع على الطلبات ، تارٌخ :  -

الت االجنبٌة والمحلٌة رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  فى سعر الصرف لكافة العم -  261

 واسعار الفائدة .

 التولٌع على مستندات االلتراض من حٌث اصدارها أو الغائها او زٌادتها او تخفٌضها واى مستندات اخرى ذات صلة . -

مثٌلة  التولٌع على طلبات فتح او الغاء او زٌادة او انماص خطابات الضمان البنكٌة واالعتمادات المستندٌة او اى اداة بنكٌة -

. 



 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

التولٌع على طلبات إصدار الرهن وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات  -

 المجموعة فى مصر والموضحة أعاله . 

 9455برلم       21191117التولٌع على الطلبات ، تارٌخ :  -

جلس ادارة  فى سعر الصرف لكافة العمالت االجنبٌة والمحلٌة شركة أسمنت العامرٌة ش.م.م  شركة مساهمة  عضو م -  261

 واسعار الفائدة .

 التولٌع على مستندات االلتراض من حٌث اصدارها أو الغائها او زٌادتها او تخفٌضها واى مستندات اخرى ذات صلة . -

عتمادات المستندٌة او اى اداة بنكٌة مثٌلة التولٌع على طلبات فتح او الغاء او زٌادة او انماص خطابات الضمان البنكٌة واال -

. 

التولٌع على طلبات إصدار الرهن وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات  -

 المجموعة فى مصر والموضحة أعاله . 

 9455برلم       21191117التولٌع على الطلبات ، تارٌخ :  -

ت لالسمنت ش . م. م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  فى سعر الصرف لكافة العمالت االجنبٌة والمحلٌة سٌمبوراٌجٌب -  262

 واسعار الفائدة .

 التولٌع على مستندات االلتراض من حٌث اصدارها أو الغائها او زٌادتها او تخفٌضها واى مستندات اخرى ذات صلة . -

دة او انماص خطابات الضمان البنكٌة واالعتمادات المستندٌة او اى اداة بنكٌة مثٌلة التولٌع على طلبات فتح او الغاء او زٌا -

. 

التولٌع على طلبات إصدار الرهن وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات  -

 المجموعة فى مصر والموضحة أعاله . 

 9455برلم       21191117التولٌع على الطلبات ، تارٌخ :  -

سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  او العمود او اى مستندات اخرى خاصة بؤى نوع من  -  263

العملٌات البنكٌة المتعلمة بالتسهٌالت االئتمانٌة او المروض البنكٌة او حسابات السحب على المكشوف او العمود االٌجارٌة واى 

 كٌة اخرى مشابهة .خدمات بن

 وذلن من اجل تنفٌذ اى من التحوٌالت / العملٌات السابك ذكرها: 

ملٌون جنٌه مصرى او ماٌعادلها بالعمالت االخرى ٌمكن ألى مفوض من  12فٌما ٌتعلك بالمبالغ الل من او تعادل  -

المجموعة )أ( او اى فردٌن ، تارٌخ :  المفوضٌن اعاله من المجموعة )ب( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعا مع اى فرد من

 9455برلم       21191117

باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  او العمود او اى مستندات اخرى خاصة بؤى نوع من  -  264

ى المكشوف او العمود االٌجارٌة واى العملٌات البنكٌة المتعلمة بالتسهٌالت االئتمانٌة او المروض البنكٌة او حسابات السحب عل

 خدمات بنكٌة اخرى مشابهة .

 

 وذلن من اجل تنفٌذ اى من التحوٌالت / العملٌات السابك ذكرها: 

ملٌون جنٌه مصرى او ماٌعادلها بالعمالت االخرى ٌمكن ألى مفوض من  12فٌما ٌتعلك بالمبالغ الل من او تعادل  -

لتولٌع على تلن العملٌات مجتمعا مع اى فرد من المجموعة )أ( او اى فردٌن ، تارٌخ : المفوضٌن اعاله من المجموعة )ب( ا

 9455برلم       21191117



 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

رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  او العمود او اى مستندات اخرى خاصة بؤى نوع  -  265

ئتمانٌة او المروض البنكٌة او حسابات السحب على المكشوف او العمود االٌجارٌة واى من العملٌات البنكٌة المتعلمة بالتسهٌالت اال

 خدمات بنكٌة اخرى مشابهة .

 وذلن من اجل تنفٌذ اى من التحوٌالت / العملٌات السابك ذكرها: 

ى مفوض من ملٌون جنٌه مصرى او ماٌعادلها بالعمالت االخرى ٌمكن أل 12فٌما ٌتعلك بالمبالغ الل من او تعادل  -

المفوضٌن اعاله من المجموعة )ب( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعا مع اى فرد من المجموعة )أ( او اى فردٌن ، تارٌخ : 

 9455برلم       21191117

شركة أسمنت العامرٌة ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  او العمود او اى مستندات اخرى خاصة بؤى نوع من  -  266

عملٌات البنكٌة المتعلمة بالتسهٌالت االئتمانٌة او المروض البنكٌة او حسابات السحب على المكشوف او العمود االٌجارٌة واى ال

 خدمات بنكٌة اخرى مشابهة .

 وذلن من اجل تنفٌذ اى من التحوٌالت / العملٌات السابك ذكرها: 

ملٌون جنٌه مصرى او ماٌعادلها بالعمالت االخرى ٌمكن ألى مفوض من  12فٌما ٌتعلك بالمبالغ الل من او تعادل  -

المفوضٌن اعاله من المجموعة )ب( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعا مع اى فرد من المجموعة )أ( او اى فردٌن ، تارٌخ : 

 9455برلم       21191117

ت لالسمنت ش . م. م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  او العمود او اى مستندات اخرى خاصة بؤى نوع سٌمبوراٌجٌب -  267

من العملٌات البنكٌة المتعلمة بالتسهٌالت االئتمانٌة او المروض البنكٌة او حسابات السحب على المكشوف او العمود االٌجارٌة واى 

 خدمات بنكٌة اخرى مشابهة .

 

 اى من التحوٌالت / العملٌات السابك ذكرها:  وذلن من اجل تنفٌذ

ملٌون جنٌه مصرى او ماٌعادلها بالعمالت االخرى ٌمكن ألى مفوض من  12فٌما ٌتعلك بالمبالغ الل من او تعادل  -

 المفوضٌن اعاله من المجموعة )ب( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعا مع اى فرد من المجموعة )أ( او اى فردٌن ، تارٌخ :

 9455برلم       21191117

 سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  من المجموعة )أ( مجتمعٌن . -  268

ملٌون جنٌه مصري او ما ٌعادلها بالعمالت األخرى ٌمكن الى عضوٌن فى المجموعة )أ(  12فٌما ٌتعلك بالمبالغ أكثر من  -

 ٌن التولٌع على تلن العملٌات مجتمع

وذلن مع مراعاة ان جمٌع السلطات والصالحٌات المشار الٌها اعاله ٌتم العمل بها على جمٌع التطبٌمات البنكٌة االلكترونٌة  

 والمعامالت البنكٌة عن طرٌك شبكة االنترنت .

برلم       21191117على أن تبمى كافة الصالحٌات األخرى المإشر بها فً السجل التجاري كما هً دون تغٌٌر . ، تارٌخ : 

9455 

 باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من المجموعة )أ( مجتمعٌن . -  269

ملٌون جنٌه مصري او ما ٌعادلها بالعمالت األخرى ٌمكن الى عضوٌن فى المجموعة )أ(  12فٌما ٌتعلك بالمبالغ أكثر من  -

  التولٌع على تلن العملٌات مجتمعٌن

وذلن مع مراعاة ان جمٌع السلطات والصالحٌات المشار الٌها اعاله ٌتم العمل بها على جمٌع التطبٌمات البنكٌة االلكترونٌة  

 والمعامالت البنكٌة عن طرٌك شبكة االنترنت .

برلم       21191117على أن تبمى كافة الصالحٌات األخرى المإشر بها فً السجل التجاري كما هً دون تغٌٌر . ، تارٌخ : 

9455 



 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

 رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  من المجموعة )أ( مجتمعٌن . -  271

ملٌون جنٌه مصري او ما ٌعادلها بالعمالت األخرى ٌمكن الى عضوٌن فى المجموعة )أ(  12فٌما ٌتعلك بالمبالغ أكثر من  -

 التولٌع على تلن العملٌات مجتمعٌن 

وذلن مع مراعاة ان جمٌع السلطات والصالحٌات المشار الٌها اعاله ٌتم العمل بها على جمٌع التطبٌمات البنكٌة االلكترونٌة  

 والمعامالت البنكٌة عن طرٌك شبكة االنترنت .

برلم       21191117على أن تبمى كافة الصالحٌات األخرى المإشر بها فً السجل التجاري كما هً دون تغٌٌر . ، تارٌخ : 

9455 

 شركة أسمنت العامرٌة ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من المجموعة )أ( مجتمعٌن . -  271

ملٌون جنٌه مصري او ما ٌعادلها بالعمالت األخرى ٌمكن الى عضوٌن فى المجموعة )أ(  12فٌما ٌتعلك بالمبالغ أكثر من  -

 التولٌع على تلن العملٌات مجتمعٌن 

مع مراعاة ان جمٌع السلطات والصالحٌات المشار الٌها اعاله ٌتم العمل بها على جمٌع التطبٌمات البنكٌة االلكترونٌة  وذلن 

 والمعامالت البنكٌة عن طرٌك شبكة االنترنت .

برلم       21191117على أن تبمى كافة الصالحٌات األخرى المإشر بها فً السجل التجاري كما هً دون تغٌٌر . ، تارٌخ : 

9455 

 سٌمبوراٌجٌبت لالسمنت ش . م. م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من المجموعة )أ( مجتمعٌن . -  272

ملٌون جنٌه مصري او ما ٌعادلها بالعمالت األخرى ٌمكن الى عضوٌن فى المجموعة )أ(  12فٌما ٌتعلك بالمبالغ أكثر من  -

 التولٌع على تلن العملٌات مجتمعٌن 

ع مراعاة ان جمٌع السلطات والصالحٌات المشار الٌها اعاله ٌتم العمل بها على جمٌع التطبٌمات البنكٌة االلكترونٌة وذلن م 

 والمعامالت البنكٌة عن طرٌك شبكة االنترنت .

لم   بر    21191117على أن تبمى كافة الصالحٌات األخرى المإشر بها فً السجل التجاري كما هً دون تغٌٌر . ، تارٌخ : 

9455 

برلم       21191117سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  273

9455 

 9455برلم       21191117باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  274

برلم       21191117و بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ : رٌكاردو فرٌدرٌك -  275

9455 

 9455برلم       21191117شركة أسمنت العامرٌة ش.م.م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  276

برلم       21191117سٌمبوراٌجٌبت لالسمنت ش . م. م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  277

9455 

 دمحم مؤمون مجاهد الطنطاوى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  أعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  278

ات واالختصاصات للسٌد/ رئٌس مجلس االدارة والسٌد/ نائب رئٌس مجلس االدارة  مع بماء حك التولٌع والتفوٌض فى الصالحٌ

والعضو المنتدب الحالى بذات صالحٌات واختصاصات السٌد/ رئٌس مجلس االدارة والسٌد/ نائب رئٌس مجلس االدارة السابك كما 

 6627برلم       21191117هى مدونه بالسجل التجارى دون تغٌٌر ، 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

 دمحم ابراهٌم الدسولى ابو المكارم النشار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  أعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  279

مع بماء حك التولٌع والتفوٌض فى الصالحٌات واالختصاصات للسٌد/ رئٌس مجلس االدارة والسٌد/ نائب رئٌس مجلس االدارة  

سٌد/ رئٌس مجلس االدارة والسٌد/ نائب رئٌس مجلس االدارة السابك كما والعضو المنتدب الحالى بذات صالحٌات واختصاصات ال

 6627برلم       21191117هى مدونه بالسجل التجارى دون تغٌٌر ، تارٌخ : 

 دمحم احمد دمحم احمد فتح هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  أعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  281

الصالحٌات واالختصاصات للسٌد/ رئٌس مجلس االدارة والسٌد/ نائب رئٌس مجلس االدارة  مع بماء حك التولٌع والتفوٌض فى 

والعضو المنتدب الحالى بذات صالحٌات واختصاصات السٌد/ رئٌس مجلس االدارة والسٌد/ نائب رئٌس مجلس االدارة السابك كما 

 6627برلم       21191117هى مدونه بالسجل التجارى دون تغٌٌر ، تارٌخ : 

 دمحم على مسعد احمد فتح هللا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  أعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  281

مع بماء حك التولٌع والتفوٌض فى الصالحٌات واالختصاصات للسٌد/ رئٌس مجلس االدارة والسٌد/ نائب رئٌس مجلس االدارة  

رئٌس مجلس االدارة والسٌد/ نائب رئٌس مجلس االدارة السابك كما  والعضو المنتدب الحالى بذات صالحٌات واختصاصات السٌد/

 6627برلم       21191117هى مدونه بالسجل التجارى دون تغٌٌر ، تارٌخ : 

دمحم مصطفى دمحم ٌالوت النجار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد اعضاء مجلس االدارة كما هو اختصاصات  -  282

 119472برلم       21191117خ : مجلس االدارة ، تارٌ

 8318برلم       21191117دمحم صالح دمحم صالح عٌسى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :  -  283

 8318برلم       21191117تامر المرسى دمحم مرسى مهران  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  284

 8318برلم       21191117عبد الفتاح رضوان عبد الحلٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  احمد -  285

دمحم صالح دمحم صالح عٌسى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة  -  286

عهدات من مجلس اإلدارة ، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والت

مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن . ولرئٌس مجلس االدارة والعضو 

ن والسحب واإلٌداع والتولٌع على المنتدب  ) دمحم صالح دمحم صالح عٌسى ( منفرداً الحك فً فتح الحسابات بإسم الشركة أمام البنو

برلم       21191117الشٌكات واالفراج عن رأسمال الشركة من البنن واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات ، تارٌخ : 

8318 

تامر المرسى دمحم مرسى مهران  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة  -  287

اتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة وتعهد

مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن . ولرئٌس مجلس االدارة والعضو 

رداً الحك فً فتح الحسابات بإسم الشركة أمام البنون والسحب واإلٌداع والتولٌع على المنتدب  ) دمحم صالح دمحم صالح عٌسى ( منف

برلم       21191117الشٌكات واالفراج عن رأسمال الشركة من البنن واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات ، تارٌخ : 

8318 

ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة احمد عبد الفتاح رضوان عبد الحلٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  288

وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة 

العضو مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن . ولرئٌس مجلس االدارة و

المنتدب  ) دمحم صالح دمحم صالح عٌسى ( منفرداً الحك فً فتح الحسابات بإسم الشركة أمام البنون والسحب واإلٌداع والتولٌع على 

برلم       21191117الشٌكات واالفراج عن رأسمال الشركة من البنن واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات ، تارٌخ : 

8318 

دمحم صالح عٌسى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  المستندٌة وحك اإللتراض والرهن من  دمحم صالح -  289

البنون وشركات التؤجٌر التموٌلى والحك فً إجراء كافة العمود والمعامالت الداخله ضمن غرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن 



 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

ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد وولف وعزل وكالء ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم 

كافة السندات األذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باألجل وله منفرداً 

 8318برلم       21191117رٌخ : حك التولٌع على عمود االشتران فً تؤسٌس الشركات وتعدٌل النظام األساسً ، تا

تامر المرسى دمحم مرسى مهران  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  المستندٌة وحك اإللتراض والرهن من البنون  -  291

وشركات التؤجٌر التموٌلى والحك فً إجراء كافة العمود والمعامالت الداخله ضمن غرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولف 

ء ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة وعزل وكال

السندات األذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باألجل وله منفرداً حك 

 8318برلم       21191117فً تؤسٌس الشركات وتعدٌل النظام األساسً ، تارٌخ : التولٌع على عمود االشتران 

احمد عبد الفتاح رضوان عبد الحلٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المستندٌة وحك اإللتراض والرهن من البنون  -  291

غرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولف  وشركات التؤجٌر التموٌلى والحك فً إجراء كافة العمود والمعامالت الداخله ضمن

وعزل وكالء ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

وله منفرداً حك  السندات األذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باألجل

 8318برلم       21191117التولٌع على عمود االشتران فً تؤسٌس الشركات وتعدٌل النظام األساسً ، تارٌخ : 

دمحم صالح دمحم صالح عٌسى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  للشركة وحك شراء وبٌع جمٌع المواد  -  292

ارات واألراضً والسٌارات والتولٌع على تلن العمود أمام مصلحة الشهر العماري والتوثٌك والمهمات والبضائع والمنموالت والعم

وحك إدارة الشركة وتمثٌلها أمام الغٌر والتولٌع عن الشركة والتعامل باسمها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة والرسمٌة والوزارات 

عمال والمطاع الخاص ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسٌة ومصلحة واألجهزة التنفٌذٌة التابعة للدولة والمطاع العام ولطاع األ

 8318برلم       21191117الجمارن والسجل التجاري والشهر العماري وهٌئة اإلستثمار والهٌئة العامة ، تارٌخ : 

ٌع المواد والمهمات تامر المرسى دمحم مرسى مهران  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للشركة وحك شراء وبٌع جم -  293

والبضائع والمنموالت والعمارات واألراضً والسٌارات والتولٌع على تلن العمود أمام مصلحة الشهر العماري والتوثٌك وحك إدارة 

الشركة وتمثٌلها أمام الغٌر والتولٌع عن الشركة والتعامل باسمها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة والرسمٌة والوزارات واألجهزة 

فٌذٌة التابعة للدولة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسٌة ومصلحة الجمارن التن

 8318برلم       21191117والسجل التجاري والشهر العماري وهٌئة اإلستثمار والهٌئة العامة ، تارٌخ : 

مة  عضو مجلس ادارة  للشركة وحك شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات احمد عبد الفتاح رضوان عبد الحلٌم  شركة مساه -  294

والبضائع والمنموالت والعمارات واألراضً والسٌارات والتولٌع على تلن العمود أمام مصلحة الشهر العماري والتوثٌك وحك إدارة 

ت الحكومٌة والرسمٌة والوزارات واألجهزة الشركة وتمثٌلها أمام الغٌر والتولٌع عن الشركة والتعامل باسمها أمام جمٌع الجها

التنفٌذٌة التابعة للدولة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسٌة ومصلحة الجمارن 

 8318برلم       21191117والسجل التجاري والشهر العماري وهٌئة اإلستثمار والهٌئة العامة ، تارٌخ : 

دمحم صالح دمحم صالح عٌسى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  للرلابة على الصادرات والواردات وجمٌع  -  295

السفارات والمنصلٌات داخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة والموانً والمطارات وكافة األجهزة التابعة لألحٌاء بكافة محافظات 

 8318برلم       21191117ض الغٌر فً كل أو بعض ماذكر . ، تارٌخ : الجمهورٌة وله منفرداً حك توكٌل أو تفوٌ

تامر المرسى دمحم مرسى مهران  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للرلابة على الصادرات والواردات وجمٌع  -  296

لتابعة لألحٌاء بكافة محافظات السفارات والمنصلٌات داخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة والموانً والمطارات وكافة األجهزة ا

 8318برلم       21191117الجمهورٌة وله منفرداً حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فً كل أو بعض ماذكر . ، تارٌخ : 

احمد عبد الفتاح رضوان عبد الحلٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للرلابة على الصادرات والواردات وجمٌع  -  297

داخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة والموانً والمطارات وكافة األجهزة التابعة لألحٌاء بكافة محافظات  السفارات والمنصلٌات

 8318برلم       21191117الجمهورٌة وله منفرداً حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فً كل أو بعض ماذكر . ، تارٌخ : 

برلم       21191117والمدٌر التنفٌذى ، تارٌخ :  عباس انور عباس العمراوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  -  298

113725 



 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

برلم       21191117دمحم محمود دمحم عبد المحسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمدٌر التنفٌذى ، تارٌخ :  -  299

113725 

برلم       21191117رٌخ : على السٌد السٌد زٌدان هندى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمدٌر التنفٌذى ، تا -  311

113725 

برلم       21191117اٌمن السٌد شافعى ابو العال محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمدٌر التنفٌذى ، تارٌخ :  -  311

113725 

برلم       21191117حسام الدٌن حامد عبد الحمٌد بدر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمدٌر التنفٌذى ، تارٌخ :  -  312

113725 

برلم       21191117عبد العزٌز مامون عبد العزٌز بالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمدٌر التنفٌذى ، تارٌخ :  -  313

113725 

    21191117علوى السٌد ادرٌس عبد العال الملٌجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمدٌر التنفٌذى ، تارٌخ : حاتم  -  314

 113725برلم   

احمد عمرو دمحم صفوت احمد عطا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  والمدٌر التنفٌذى ، تارٌخ :  -  315

 113725برلم       21191117

 113725برلم       21191117سامى على امٌن مجاهد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمدٌر التنفٌذى ، تارٌخ :  -  316

برلم       21191117احمد لدرى عبد الجواد ابراهبم برى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمدٌر التنفٌذى ، تارٌخ :  -  317

113725 

 113725برلم       21191117ركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمدٌر التنفٌذى ، تارٌخ : احمد دمحم دمحم عثمان  ش -  318

عباس انور عباس العمراوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تحدٌد صالحٌات  رئٌــــــــس مجلس االدارة  و  -  319

 و التالى العضــــو المنتدب  ) السٌد الدكتور / أحمد عمرو دمحم صفوت  (  طبما للنح

 :   ٌمثل رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب الشركة أمام المضاء  1

:  ٌمثل  الشركه أمام الغٌر و امام جمٌع الهٌئات  و الجهات الحكومٌه و غٌر الحكومٌة و المإسسات و الوكاالت و الشركات و   2

 االشخاص الطبٌعٌة 

االشتران فى اجراءات التحكٌم و المٌام بكل التصرفات المتطلبه لحماٌه مصلحه :  ٌمثل الشركة فى التولٌع على االتفالٌات و  3

 113725برلم       21191117الشركة ، تارٌخ : 

دمحم محمود دمحم عبد المحسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تحدٌد صالحٌات  رئٌــــــــس مجلس االدارة  و  -  311

 ر / أحمد عمرو دمحم صفوت  (  طبما للنحو التالى العضــــو المنتدب  ) السٌد الدكتو

 :   ٌمثل رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب الشركة أمام المضاء  1

:  ٌمثل  الشركه أمام الغٌر و امام جمٌع الهٌئات  و الجهات الحكومٌه و غٌر الحكومٌة و المإسسات و الوكاالت و الشركات و   2

 االشخاص الطبٌعٌة 

ل الشركة فى التولٌع على االتفالٌات و االشتران فى اجراءات التحكٌم و المٌام بكل التصرفات المتطلبه لحماٌه مصلحه :  ٌمث 3

 113725برلم       21191117الشركة ، تارٌخ : 



 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

و   على السٌد السٌد زٌدان هندى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تحدٌد صالحٌات  رئٌــــــــس مجلس االدارة -  311

 العضــــو المنتدب  ) السٌد الدكتور / أحمد عمرو دمحم صفوت  (  طبما للنحو التالى 

 :   ٌمثل رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب الشركة أمام المضاء  1

الشركات و  :  ٌمثل  الشركه أمام الغٌر و امام جمٌع الهٌئات  و الجهات الحكومٌه و غٌر الحكومٌة و المإسسات و الوكاالت و  2

 االشخاص الطبٌعٌة 

:  ٌمثل الشركة فى التولٌع على االتفالٌات و االشتران فى اجراءات التحكٌم و المٌام بكل التصرفات المتطلبه لحماٌه مصلحه  3

 113725برلم       21191117الشركة ، تارٌخ : 

ة  تحدٌد صالحٌات  رئٌــــــــس مجلس االدارة  و اٌمن السٌد شافعى ابو العال محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادار -  312

 العضــــو المنتدب  ) السٌد الدكتور / أحمد عمرو دمحم صفوت  (  طبما للنحو التالى 

 :   ٌمثل رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب الشركة أمام المضاء  1

ومٌه و غٌر الحكومٌة و المإسسات و الوكاالت و الشركات و :  ٌمثل  الشركه أمام الغٌر و امام جمٌع الهٌئات  و الجهات الحك  2

 االشخاص الطبٌعٌة 

:  ٌمثل الشركة فى التولٌع على االتفالٌات و االشتران فى اجراءات التحكٌم و المٌام بكل التصرفات المتطلبه لحماٌه مصلحه  3

 113725برلم       21191117الشركة ، تارٌخ : 

بد الحمٌد بدر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تحدٌد صالحٌات  رئٌــــــــس مجلس االدارة  و حسام الدٌن حامد ع -  313

 العضــــو المنتدب  ) السٌد الدكتور / أحمد عمرو دمحم صفوت  (  طبما للنحو التالى 

 :   ٌمثل رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب الشركة أمام المضاء  1

الغٌر و امام جمٌع الهٌئات  و الجهات الحكومٌه و غٌر الحكومٌة و المإسسات و الوكاالت و الشركات و  :  ٌمثل  الشركه أمام  2

 االشخاص الطبٌعٌة 

:  ٌمثل الشركة فى التولٌع على االتفالٌات و االشتران فى اجراءات التحكٌم و المٌام بكل التصرفات المتطلبه لحماٌه مصلحه  3

 113725برلم       21191117الشركة ، تارٌخ : 

عبد العزٌز مامون عبد العزٌز بالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تحدٌد صالحٌات  رئٌــــــــس مجلس االدارة  و  -  314

 العضــــو المنتدب  ) السٌد الدكتور / أحمد عمرو دمحم صفوت  (  طبما للنحو التالى 

 الشركة أمام المضاء :   ٌمثل رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب  1

:  ٌمثل  الشركه أمام الغٌر و امام جمٌع الهٌئات  و الجهات الحكومٌه و غٌر الحكومٌة و المإسسات و الوكاالت و الشركات و   2

 االشخاص الطبٌعٌة 

:  ٌمثل الشركة فى التولٌع على االتفالٌات و االشتران فى اجراءات التحكٌم و المٌام بكل التصرفات المتطلبه لحماٌه مصلحه  3

 113725برلم       21191117الشركة ، تارٌخ : 

ـــــــس مجلس حاتم علوى السٌد ادرٌس عبد العال الملٌجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تحدٌد صالحٌات  رئٌـ -  315

 االدارة  و العضــــو المنتدب  ) السٌد الدكتور / أحمد عمرو دمحم صفوت  (  طبما للنحو التالى 

 :   ٌمثل رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب الشركة أمام المضاء  1

المإسسات و الوكاالت و الشركات و :  ٌمثل  الشركه أمام الغٌر و امام جمٌع الهٌئات  و الجهات الحكومٌه و غٌر الحكومٌة و   2

 االشخاص الطبٌعٌة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 217 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

:  ٌمثل الشركة فى التولٌع على االتفالٌات و االشتران فى اجراءات التحكٌم و المٌام بكل التصرفات المتطلبه لحماٌه مصلحه  3

 113725برلم       21191117الشركة ، تارٌخ : 

مة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تحدٌد صالحٌات  رئٌــــــــس احمد عمرو دمحم صفوت احمد عطا  شركة مساه -  316

 مجلس االدارة  و العضــــو المنتدب  ) السٌد الدكتور / أحمد عمرو دمحم صفوت  (  طبما للنحو التالى 

 :   ٌمثل رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب الشركة أمام المضاء  1

م جمٌع الهٌئات  و الجهات الحكومٌه و غٌر الحكومٌة و المإسسات و الوكاالت و الشركات و :  ٌمثل  الشركه أمام الغٌر و اما  2

 االشخاص الطبٌعٌة 

:  ٌمثل الشركة فى التولٌع على االتفالٌات و االشتران فى اجراءات التحكٌم و المٌام بكل التصرفات المتطلبه لحماٌه مصلحه  3

 113725برلم       21191117الشركة ، تارٌخ : 

سامى على امٌن مجاهد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تحدٌد صالحٌات  رئٌــــــــس مجلس االدارة  و العضــــو  -  317

 المنتدب  ) السٌد الدكتور / أحمد عمرو دمحم صفوت  (  طبما للنحو التالى 

 :   ٌمثل رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب الشركة أمام المضاء  1

ٌمثل  الشركه أمام الغٌر و امام جمٌع الهٌئات  و الجهات الحكومٌه و غٌر الحكومٌة و المإسسات و الوكاالت و الشركات و  :   2

 االشخاص الطبٌعٌة 

:  ٌمثل الشركة فى التولٌع على االتفالٌات و االشتران فى اجراءات التحكٌم و المٌام بكل التصرفات المتطلبه لحماٌه مصلحه  3

 113725برلم       21191117تارٌخ :  الشركة ،

احمد لدرى عبد الجواد ابراهبم برى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تحدٌد صالحٌات  رئٌــــــــس مجلس االدارة  و  -  318

 العضــــو المنتدب  ) السٌد الدكتور / أحمد عمرو دمحم صفوت  (  طبما للنحو التالى 

 ة و العضو المنتدب الشركة أمام المضاء :   ٌمثل رئٌس مجلس االدار 1

:  ٌمثل  الشركه أمام الغٌر و امام جمٌع الهٌئات  و الجهات الحكومٌه و غٌر الحكومٌة و المإسسات و الوكاالت و الشركات و   2

 االشخاص الطبٌعٌة 

بكل التصرفات المتطلبه لحماٌه مصلحه :  ٌمثل الشركة فى التولٌع على االتفالٌات و االشتران فى اجراءات التحكٌم و المٌام  3

 113725برلم       21191117الشركة ، تارٌخ : 

احمد دمحم دمحم عثمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تحدٌد صالحٌات  رئٌــــــــس مجلس االدارة  و العضــــو  -  319

 لى المنتدب  ) السٌد الدكتور / أحمد عمرو دمحم صفوت  (  طبما للنحو التا

 :   ٌمثل رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب الشركة أمام المضاء  1

:  ٌمثل  الشركه أمام الغٌر و امام جمٌع الهٌئات  و الجهات الحكومٌه و غٌر الحكومٌة و المإسسات و الوكاالت و الشركات و   2

 االشخاص الطبٌعٌة 

ان فى اجراءات التحكٌم و المٌام بكل التصرفات المتطلبه لحماٌه مصلحه :  ٌمثل الشركة فى التولٌع على االتفالٌات و االشتر 3

 113725برلم       21191117الشركة ، تارٌخ : 

:  ادارة الشركة الٌومٌة وذلن عن طرٌك ادارة  4عباس انور عباس العمراوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  321

لضمان تنفٌذ لرارات مجلس ادارة الشركة و لرارات الجمعٌة العامه العادٌه و  موظفى الشركات و مستشارٌها و اى اشخاص أخرى

 الغٌر عادٌة للشركة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 218 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

:  المٌام بؤعمال االدارة الٌومٌة للشركة و أنشطتها  ، وٌشمل ذلن تولٌع جمٌع العمود مع االشخاص االعتبارٌة بما فٌها عمود  5

بالمٌاة و الكهرباء و عمود النمل و عمود شراء جمٌع المواد و االعمال وكافه  الخدمات الطبٌة و عمود الصٌانه و العمود الخاصة

 العمود االخرى 

 113725برلم       21191117:  شراء و بٌع ، تارٌخ :  6

:  ادارة الشركة الٌومٌة وذلن عن طرٌك ادارة موظفى  4دمحم محمود دمحم عبد المحسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  321

لشركات و مستشارٌها و اى اشخاص أخرى لضمان تنفٌذ لرارات مجلس ادارة الشركة و لرارات الجمعٌة العامه العادٌه و الغٌر ا

 عادٌة للشركة 

:  المٌام بؤعمال االدارة الٌومٌة للشركة و أنشطتها  ، وٌشمل ذلن تولٌع جمٌع العمود مع االشخاص االعتبارٌة بما فٌها عمود  5

بٌة و عمود الصٌانه و العمود الخاصة بالمٌاة و الكهرباء و عمود النمل و عمود شراء جمٌع المواد و االعمال وكافه الخدمات الط

 العمود االخرى 

 113725برلم       21191117:  شراء و بٌع ، تارٌخ :  6

الٌومٌة وذلن عن طرٌك ادارة :  ادارة الشركة  4على السٌد السٌد زٌدان هندى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  322

موظفى الشركات و مستشارٌها و اى اشخاص أخرى لضمان تنفٌذ لرارات مجلس ادارة الشركة و لرارات الجمعٌة العامه العادٌه و 

 الغٌر عادٌة للشركة 

:  المٌام بؤعمال االدارة الٌومٌة للشركة و أنشطتها  ، وٌشمل ذلن تولٌع جمٌع العمود مع االشخاص االعتبارٌة بما فٌها عمود  5

الخدمات الطبٌة و عمود الصٌانه و العمود الخاصة بالمٌاة و الكهرباء و عمود النمل و عمود شراء جمٌع المواد و االعمال وكافه 

 العمود االخرى 

 113725برلم       21191117شراء و بٌع ، تارٌخ :  :  6

:  ادارة الشركة الٌومٌة وذلن عن طرٌك ادارة  4اٌمن السٌد شافعى ابو العال محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  323

ٌة العامه العادٌه و موظفى الشركات و مستشارٌها و اى اشخاص أخرى لضمان تنفٌذ لرارات مجلس ادارة الشركة و لرارات الجمع

 الغٌر عادٌة للشركة 

:  المٌام بؤعمال االدارة الٌومٌة للشركة و أنشطتها  ، وٌشمل ذلن تولٌع جمٌع العمود مع االشخاص االعتبارٌة بما فٌها عمود  5

مواد و االعمال وكافه الخدمات الطبٌة و عمود الصٌانه و العمود الخاصة بالمٌاة و الكهرباء و عمود النمل و عمود شراء جمٌع ال

 العمود االخرى 

 113725برلم       21191117:  شراء و بٌع ، تارٌخ :  6

:  ادارة الشركة الٌومٌة وذلن عن طرٌك ادارة  4حسام الدٌن حامد عبد الحمٌد بدر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  324

رارات مجلس ادارة الشركة و لرارات الجمعٌة العامه العادٌه و موظفى الشركات و مستشارٌها و اى اشخاص أخرى لضمان تنفٌذ ل

 الغٌر عادٌة للشركة 

:  المٌام بؤعمال االدارة الٌومٌة للشركة و أنشطتها  ، وٌشمل ذلن تولٌع جمٌع العمود مع االشخاص االعتبارٌة بما فٌها عمود  5

هرباء و عمود النمل و عمود شراء جمٌع المواد و االعمال وكافه الخدمات الطبٌة و عمود الصٌانه و العمود الخاصة بالمٌاة و الك

 العمود االخرى 

 113725برلم       21191117:  شراء و بٌع ، تارٌخ :  6

:  ادارة الشركة الٌومٌة وذلن عن طرٌك ادارة  4عبد العزٌز مامون عبد العزٌز بالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  325

مستشارٌها و اى اشخاص أخرى لضمان تنفٌذ لرارات مجلس ادارة الشركة و لرارات الجمعٌة العامه العادٌه و  موظفى الشركات و

 الغٌر عادٌة للشركة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 219 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

:  المٌام بؤعمال االدارة الٌومٌة للشركة و أنشطتها  ، وٌشمل ذلن تولٌع جمٌع العمود مع االشخاص االعتبارٌة بما فٌها عمود  5

ود الصٌانه و العمود الخاصة بالمٌاة و الكهرباء و عمود النمل و عمود شراء جمٌع المواد و االعمال وكافه الخدمات الطبٌة و عم

 العمود االخرى 

 113725برلم       21191117:  شراء و بٌع ، تارٌخ :  6

شركة الٌومٌة وذلن عن :  ادارة ال 4حاتم علوى السٌد ادرٌس عبد العال الملٌجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  326

طرٌك ادارة موظفى الشركات و مستشارٌها و اى اشخاص أخرى لضمان تنفٌذ لرارات مجلس ادارة الشركة و لرارات الجمعٌة 

 العامه العادٌه و الغٌر عادٌة للشركة 

اص االعتبارٌة بما فٌها عمود :  المٌام بؤعمال االدارة الٌومٌة للشركة و أنشطتها  ، وٌشمل ذلن تولٌع جمٌع العمود مع االشخ 5

الخدمات الطبٌة و عمود الصٌانه و العمود الخاصة بالمٌاة و الكهرباء و عمود النمل و عمود شراء جمٌع المواد و االعمال وكافه 

 العمود االخرى 

 113725برلم       21191117:  شراء و بٌع ، تارٌخ :  6

:  ادارة الشركة الٌومٌة وذلن  4ساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  احمد عمرو دمحم صفوت احمد عطا  شركة م -  327

عن طرٌك ادارة موظفى الشركات و مستشارٌها و اى اشخاص أخرى لضمان تنفٌذ لرارات مجلس ادارة الشركة و لرارات الجمعٌة 

 العامه العادٌه و الغٌر عادٌة للشركة 

 

و أنشطتها  ، وٌشمل ذلن تولٌع جمٌع العمود مع االشخاص االعتبارٌة بما فٌها عمود :  المٌام بؤعمال االدارة الٌومٌة للشركة  5

الخدمات الطبٌة و عمود الصٌانه و العمود الخاصة بالمٌاة و الكهرباء و عمود النمل و عمود شراء جمٌع المواد و االعمال وكافه 

 العمود االخرى 

 113725برلم       21191117:  شراء و بٌع ، تارٌخ :  6

:  ادارة الشركة الٌومٌة وذلن عن طرٌك ادارة موظفى  4سامى على امٌن مجاهد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  328

الشركات و مستشارٌها و اى اشخاص أخرى لضمان تنفٌذ لرارات مجلس ادارة الشركة و لرارات الجمعٌة العامه العادٌه و الغٌر 

 عادٌة للشركة 

مال االدارة الٌومٌة للشركة و أنشطتها  ، وٌشمل ذلن تولٌع جمٌع العمود مع االشخاص االعتبارٌة بما فٌها عمود :  المٌام بؤع 5

الخدمات الطبٌة و عمود الصٌانه و العمود الخاصة بالمٌاة و الكهرباء و عمود النمل و عمود شراء جمٌع المواد و االعمال وكافه 

 العمود االخرى 

 113725برلم       21191117ارٌخ : :  شراء و بٌع ، ت 6

:  ادارة الشركة الٌومٌة وذلن عن طرٌك ادارة  4احمد لدرى عبد الجواد ابراهبم برى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  329

ٌه و موظفى الشركات و مستشارٌها و اى اشخاص أخرى لضمان تنفٌذ لرارات مجلس ادارة الشركة و لرارات الجمعٌة العامه العاد

 الغٌر عادٌة للشركة 

:  المٌام بؤعمال االدارة الٌومٌة للشركة و أنشطتها  ، وٌشمل ذلن تولٌع جمٌع العمود مع االشخاص االعتبارٌة بما فٌها عمود  5

وكافه الخدمات الطبٌة و عمود الصٌانه و العمود الخاصة بالمٌاة و الكهرباء و عمود النمل و عمود شراء جمٌع المواد و االعمال 

 العمود االخرى 

 113725برلم       21191117:  شراء و بٌع ، تارٌخ :  6

:  ادارة الشركة الٌومٌة وذلن عن طرٌك ادارة موظفى  4احمد دمحم دمحم عثمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  331

لرارات الجمعٌة العامه العادٌه و الغٌر  الشركات و مستشارٌها و اى اشخاص أخرى لضمان تنفٌذ لرارات مجلس ادارة الشركة و

 عادٌة للشركة 



 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

:  المٌام بؤعمال االدارة الٌومٌة للشركة و أنشطتها  ، وٌشمل ذلن تولٌع جمٌع العمود مع االشخاص االعتبارٌة بما فٌها عمود  5

شراء جمٌع المواد و االعمال وكافه  الخدمات الطبٌة و عمود الصٌانه و العمود الخاصة بالمٌاة و الكهرباء و عمود النمل و عمود

 العمود االخرى 

 113725برلم       21191117:  شراء و بٌع ، تارٌخ :  6

عباس انور عباس العمراوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العمارات و المنموالت و السٌارات و االصول وفما  -  331

 السادة اعضاء مجلس االدارة فى هذا االجتماع لحدود التولٌع و التى تمت الموافمه علٌها من جانب 

:  التولٌع أمام الشهر العمارى و التوثٌك على جمٌع عمود الشراء و البٌع النهائٌة وذلن لتحمٌك أغراض الشركة و بعد موافمه  7

 الجمعٌة العامه العادٌة على هذا االجراء 

تنظٌمى للشركة و الموافمه على لوائحها الداخلٌة وذلن بعد مراعاه : تعٌٌن و فصل مماولى و وكالء الشركة و تحدٌد الهٌكل ال 8

 113725برلم       21191117السٌاسات الداخلٌة التى ٌحددها مجلس االدارة ، تارٌخ : 

دمحم محمود دمحم عبد المحسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العمارات و المنموالت و السٌارات و االصول وفما لحدود  -  332

 التولٌع و التى تمت الموافمه علٌها من جانب السادة اعضاء مجلس االدارة فى هذا االجتماع 

الشراء و البٌع النهائٌة وذلن لتحمٌك أغراض الشركة و بعد موافمه  :  التولٌع أمام الشهر العمارى و التوثٌك على جمٌع عمود 7

 الجمعٌة العامه العادٌة على هذا االجراء 

: تعٌٌن و فصل مماولى و وكالء الشركة و تحدٌد الهٌكل التنظٌمى للشركة و الموافمه على لوائحها الداخلٌة وذلن بعد مراعاه  8

 113725برلم       21191117الدارة ، تارٌخ : السٌاسات الداخلٌة التى ٌحددها مجلس ا

على السٌد السٌد زٌدان هندى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العمارات و المنموالت و السٌارات و االصول وفما  -  333

 لحدود التولٌع و التى تمت الموافمه علٌها من جانب السادة اعضاء مجلس االدارة فى هذا االجتماع 

أمام الشهر العمارى و التوثٌك على جمٌع عمود الشراء و البٌع النهائٌة وذلن لتحمٌك أغراض الشركة و بعد موافمه  :  التولٌع 7

 الجمعٌة العامه العادٌة على هذا االجراء 

مراعاه : تعٌٌن و فصل مماولى و وكالء الشركة و تحدٌد الهٌكل التنظٌمى للشركة و الموافمه على لوائحها الداخلٌة وذلن بعد  8

 113725برلم       21191117السٌاسات الداخلٌة التى ٌحددها مجلس االدارة ، تارٌخ : 

اٌمن السٌد شافعى ابو العال محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العمارات و المنموالت و السٌارات و االصول وفما  -  334

 اعضاء مجلس االدارة فى هذا االجتماع  لحدود التولٌع و التى تمت الموافمه علٌها من جانب السادة

:  التولٌع أمام الشهر العمارى و التوثٌك على جمٌع عمود الشراء و البٌع النهائٌة وذلن لتحمٌك أغراض الشركة و بعد موافمه  7

 الجمعٌة العامه العادٌة على هذا االجراء 

للشركة و الموافمه على لوائحها الداخلٌة وذلن بعد مراعاه  : تعٌٌن و فصل مماولى و وكالء الشركة و تحدٌد الهٌكل التنظٌمى 8

 113725برلم       21191117السٌاسات الداخلٌة التى ٌحددها مجلس االدارة ، تارٌخ : 

حسام الدٌن حامد عبد الحمٌد بدر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العمارات و المنموالت و السٌارات و االصول وفما  -  335

 لتولٌع و التى تمت الموافمه علٌها من جانب السادة اعضاء مجلس االدارة فى هذا االجتماع لحدود ا

:  التولٌع أمام الشهر العمارى و التوثٌك على جمٌع عمود الشراء و البٌع النهائٌة وذلن لتحمٌك أغراض الشركة و بعد موافمه  7

 الجمعٌة العامه العادٌة على هذا االجراء 

ل مماولى و وكالء الشركة و تحدٌد الهٌكل التنظٌمى للشركة و الموافمه على لوائحها الداخلٌة وذلن بعد مراعاه : تعٌٌن و فص 8

 113725برلم       21191117السٌاسات الداخلٌة التى ٌحددها مجلس االدارة ، تارٌخ : 



 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

ارات و المنموالت و السٌارات و االصول عبد العزٌز مامون عبد العزٌز بالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العم -  336

 وفما لحدود التولٌع و التى تمت الموافمه علٌها من جانب السادة اعضاء مجلس االدارة فى هذا االجتماع 

:  التولٌع أمام الشهر العمارى و التوثٌك على جمٌع عمود الشراء و البٌع النهائٌة وذلن لتحمٌك أغراض الشركة و بعد موافمه  7

 ٌة العامه العادٌة على هذا االجراء الجمع

: تعٌٌن و فصل مماولى و وكالء الشركة و تحدٌد الهٌكل التنظٌمى للشركة و الموافمه على لوائحها الداخلٌة وذلن بعد مراعاه  8

 113725برلم       21191117السٌاسات الداخلٌة التى ٌحددها مجلس االدارة ، تارٌخ : 

رٌس عبد العال الملٌجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العمارات و المنموالت و السٌارات و حاتم علوى السٌد اد -  337

 االصول وفما لحدود التولٌع و التى تمت الموافمه علٌها من جانب السادة اعضاء مجلس االدارة فى هذا االجتماع 

بٌع النهائٌة وذلن لتحمٌك أغراض الشركة و بعد موافمه :  التولٌع أمام الشهر العمارى و التوثٌك على جمٌع عمود الشراء و ال 7

 الجمعٌة العامه العادٌة على هذا االجراء 

: تعٌٌن و فصل مماولى و وكالء الشركة و تحدٌد الهٌكل التنظٌمى للشركة و الموافمه على لوائحها الداخلٌة وذلن بعد مراعاه  8

 113725برلم       21191117ٌخ : السٌاسات الداخلٌة التى ٌحددها مجلس االدارة ، تار

احمد عمرو دمحم صفوت احمد عطا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  العمارات و المنموالت و السٌارات  -  338

 و االصول وفما لحدود التولٌع و التى تمت الموافمه علٌها من جانب السادة اعضاء مجلس االدارة فى هذا االجتماع 

ٌع أمام الشهر العمارى و التوثٌك على جمٌع عمود الشراء و البٌع النهائٌة وذلن لتحمٌك أغراض الشركة و بعد موافمه :  التول 7

 الجمعٌة العامه العادٌة على هذا االجراء 

د مراعاه : تعٌٌن و فصل مماولى و وكالء الشركة و تحدٌد الهٌكل التنظٌمى للشركة و الموافمه على لوائحها الداخلٌة وذلن بع 8

 113725برلم       21191117السٌاسات الداخلٌة التى ٌحددها مجلس االدارة ، تارٌخ : 

سامى على امٌن مجاهد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العمارات و المنموالت و السٌارات و االصول وفما لحدود  -  339

 االدارة فى هذا االجتماع  التولٌع و التى تمت الموافمه علٌها من جانب السادة اعضاء مجلس

:  التولٌع أمام الشهر العمارى و التوثٌك على جمٌع عمود الشراء و البٌع النهائٌة وذلن لتحمٌك أغراض الشركة و بعد موافمه  7

 الجمعٌة العامه العادٌة على هذا االجراء 

لموافمه على لوائحها الداخلٌة وذلن بعد مراعاه : تعٌٌن و فصل مماولى و وكالء الشركة و تحدٌد الهٌكل التنظٌمى للشركة و ا 8

 113725برلم       21191117السٌاسات الداخلٌة التى ٌحددها مجلس االدارة ، تارٌخ : 

احمد لدرى عبد الجواد ابراهبم برى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العمارات و المنموالت و السٌارات و االصول  -  341

 التى تمت الموافمه علٌها من جانب السادة اعضاء مجلس االدارة فى هذا االجتماع وفما لحدود التولٌع و 

:  التولٌع أمام الشهر العمارى و التوثٌك على جمٌع عمود الشراء و البٌع النهائٌة وذلن لتحمٌك أغراض الشركة و بعد موافمه  7

 الجمعٌة العامه العادٌة على هذا االجراء 

و وكالء الشركة و تحدٌد الهٌكل التنظٌمى للشركة و الموافمه على لوائحها الداخلٌة وذلن بعد مراعاه : تعٌٌن و فصل مماولى  8

 113725برلم       21191117السٌاسات الداخلٌة التى ٌحددها مجلس االدارة ، تارٌخ : 

سٌارات و االصول وفما لحدود التولٌع احمد دمحم دمحم عثمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العمارات و المنموالت و ال -  341

 و التى تمت الموافمه علٌها من جانب السادة اعضاء مجلس االدارة فى هذا االجتماع 

:  التولٌع أمام الشهر العمارى و التوثٌك على جمٌع عمود الشراء و البٌع النهائٌة وذلن لتحمٌك أغراض الشركة و بعد موافمه  7

 هذا االجراء  الجمعٌة العامه العادٌة على



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 222 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

: تعٌٌن و فصل مماولى و وكالء الشركة و تحدٌد الهٌكل التنظٌمى للشركة و الموافمه على لوائحها الداخلٌة وذلن بعد مراعاه  8

 113725برلم       21191117السٌاسات الداخلٌة التى ٌحددها مجلس االدارة ، تارٌخ : 

 عباس انور عباس العمراوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و / او الجمعٌة العامه العادٌة  -  342

 :  تنظٌم االعمال المحاسبٌة و الضرائٌبٌة للشركة  9

رٌات : أصدار التوكٌالت الرسمٌه بالنٌابه عن الشركة للغٌر فى حدود سلطاته و توكٌل الغٌر فى التولٌع عن الشركة أمام  مامو 11

 ومكاتب الشهر العمارى 

: تعٌٌن العاملٌن بالوظائف االدارٌه بالشركة و تحدٌد مدد توظٌفهم و مرتباتهم وما ٌتبع ذلن من ممٌزات وظٌفٌه أخرى و أى  11

 تعدٌل على عمود العمل و الخدمات الخاصة بهم و تحدٌد سلطاتهم وبما ٌتفك مع أحكام لانون العمل المصرى 

 113725برلم       21191117ارٌخ : : لرئٌس ، ت  12

 دمحم محمود دمحم عبد المحسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و / او الجمعٌة العامه العادٌة  -  343

 :  تنظٌم االعمال المحاسبٌة و الضرائٌبٌة للشركة  9

لغٌر فى التولٌع عن الشركة أمام  مامورٌات : أصدار التوكٌالت الرسمٌه بالنٌابه عن الشركة للغٌر فى حدود سلطاته و توكٌل ا 11

 ومكاتب الشهر العمارى 

: تعٌٌن العاملٌن بالوظائف االدارٌه بالشركة و تحدٌد مدد توظٌفهم و مرتباتهم وما ٌتبع ذلن من ممٌزات وظٌفٌه أخرى و أى  11

 لانون العمل المصرى  تعدٌل على عمود العمل و الخدمات الخاصة بهم و تحدٌد سلطاتهم وبما ٌتفك مع أحكام

 113725برلم       21191117: لرئٌس ، تارٌخ :   12

 على السٌد السٌد زٌدان هندى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و / او الجمعٌة العامه العادٌة  -  344

 :  تنظٌم االعمال المحاسبٌة و الضرائٌبٌة للشركة  9

لشركة للغٌر فى حدود سلطاته و توكٌل الغٌر فى التولٌع عن الشركة أمام  مامورٌات : أصدار التوكٌالت الرسمٌه بالنٌابه عن ا 11

 ومكاتب الشهر العمارى 

: تعٌٌن العاملٌن بالوظائف االدارٌه بالشركة و تحدٌد مدد توظٌفهم و مرتباتهم وما ٌتبع ذلن من ممٌزات وظٌفٌه أخرى و أى  11

 م و تحدٌد سلطاتهم وبما ٌتفك مع أحكام لانون العمل المصرى تعدٌل على عمود العمل و الخدمات الخاصة به

 113725برلم       21191117: لرئٌس ، تارٌخ :   12

 اٌمن السٌد شافعى ابو العال محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و / او الجمعٌة العامه العادٌة  -  345

 :  تنظٌم االعمال المحاسبٌة و الضرائٌبٌة للشركة  9

: أصدار التوكٌالت الرسمٌه بالنٌابه عن الشركة للغٌر فى حدود سلطاته و توكٌل الغٌر فى التولٌع عن الشركة أمام  مامورٌات  11

 ومكاتب الشهر العمارى 

ى : تعٌٌن العاملٌن بالوظائف االدارٌه بالشركة و تحدٌد مدد توظٌفهم و مرتباتهم وما ٌتبع ذلن من ممٌزات وظٌفٌه أخرى و أ 11

 تعدٌل على عمود العمل و الخدمات الخاصة بهم و تحدٌد سلطاتهم وبما ٌتفك مع أحكام لانون العمل المصرى 

 113725برلم       21191117: لرئٌس ، تارٌخ :   12

 حسام الدٌن حامد عبد الحمٌد بدر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و / او الجمعٌة العامه العادٌة  -  346



 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

 االعمال المحاسبٌة و الضرائٌبٌة للشركة  :  تنظٌم 9

: أصدار التوكٌالت الرسمٌه بالنٌابه عن الشركة للغٌر فى حدود سلطاته و توكٌل الغٌر فى التولٌع عن الشركة أمام  مامورٌات  11

 ومكاتب الشهر العمارى 

م وما ٌتبع ذلن من ممٌزات وظٌفٌه أخرى و أى : تعٌٌن العاملٌن بالوظائف االدارٌه بالشركة و تحدٌد مدد توظٌفهم و مرتباته 11

 تعدٌل على عمود العمل و الخدمات الخاصة بهم و تحدٌد سلطاتهم وبما ٌتفك مع أحكام لانون العمل المصرى 

 113725برلم       21191117: لرئٌس ، تارٌخ :   12

 و / او الجمعٌة العامه العادٌة  عبد العزٌز مامون عبد العزٌز بالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  -  347

 :  تنظٌم االعمال المحاسبٌة و الضرائٌبٌة للشركة  9

: أصدار التوكٌالت الرسمٌه بالنٌابه عن الشركة للغٌر فى حدود سلطاته و توكٌل الغٌر فى التولٌع عن الشركة أمام  مامورٌات  11

 ومكاتب الشهر العمارى 

: تعٌٌن العاملٌن بالوظائف االدارٌه بالشركة و تحدٌد مدد توظٌفهم و مرتباتهم وما ٌتبع ذلن من ممٌزات وظٌفٌه أخرى و أى  11

 تعدٌل على عمود العمل و الخدمات الخاصة بهم و تحدٌد سلطاتهم وبما ٌتفك مع أحكام لانون العمل المصرى 

 113725برلم       21191117: لرئٌس ، تارٌخ :   12

 حاتم علوى السٌد ادرٌس عبد العال الملٌجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و / او الجمعٌة العامه العادٌة  -  348

 :  تنظٌم االعمال المحاسبٌة و الضرائٌبٌة للشركة  9

ع عن الشركة أمام  مامورٌات : أصدار التوكٌالت الرسمٌه بالنٌابه عن الشركة للغٌر فى حدود سلطاته و توكٌل الغٌر فى التولٌ 11

 ومكاتب الشهر العمارى 

: تعٌٌن العاملٌن بالوظائف االدارٌه بالشركة و تحدٌد مدد توظٌفهم و مرتباتهم وما ٌتبع ذلن من ممٌزات وظٌفٌه أخرى و أى  11

 لمصرى تعدٌل على عمود العمل و الخدمات الخاصة بهم و تحدٌد سلطاتهم وبما ٌتفك مع أحكام لانون العمل ا

 113725برلم       21191117: لرئٌس ، تارٌخ :   12

 احمد عمرو دمحم صفوت احمد عطا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و / او الجمعٌة العامه العادٌة  -  349

 :  تنظٌم االعمال المحاسبٌة و الضرائٌبٌة للشركة  9

لشركة للغٌر فى حدود سلطاته و توكٌل الغٌر فى التولٌع عن الشركة أمام  مامورٌات : أصدار التوكٌالت الرسمٌه بالنٌابه عن ا 11

 ومكاتب الشهر العمارى 

: تعٌٌن العاملٌن بالوظائف االدارٌه بالشركة و تحدٌد مدد توظٌفهم و مرتباتهم وما ٌتبع ذلن من ممٌزات وظٌفٌه أخرى و أى  11

 م و تحدٌد سلطاتهم وبما ٌتفك مع أحكام لانون العمل المصرى تعدٌل على عمود العمل و الخدمات الخاصة به

 113725برلم       21191117: لرئٌس ، تارٌخ :   12

 سامى على امٌن مجاهد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و / او الجمعٌة العامه العادٌة  -  351

 :  تنظٌم االعمال المحاسبٌة و الضرائٌبٌة للشركة  9

توكٌالت الرسمٌه بالنٌابه عن الشركة للغٌر فى حدود سلطاته و توكٌل الغٌر فى التولٌع عن الشركة أمام  مامورٌات : أصدار ال 11

 ومكاتب الشهر العمارى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 224 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

: تعٌٌن العاملٌن بالوظائف االدارٌه بالشركة و تحدٌد مدد توظٌفهم و مرتباتهم وما ٌتبع ذلن من ممٌزات وظٌفٌه أخرى و أى  11

 مود العمل و الخدمات الخاصة بهم و تحدٌد سلطاتهم وبما ٌتفك مع أحكام لانون العمل المصرى تعدٌل على ع

 113725برلم       21191117: لرئٌس ، تارٌخ :   12

 احمد لدرى عبد الجواد ابراهبم برى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و / او الجمعٌة العامه العادٌة  -  351

 محاسبٌة و الضرائٌبٌة للشركة :  تنظٌم االعمال ال 9

: أصدار التوكٌالت الرسمٌه بالنٌابه عن الشركة للغٌر فى حدود سلطاته و توكٌل الغٌر فى التولٌع عن الشركة أمام  مامورٌات  11

 ومكاتب الشهر العمارى 

ذلن من ممٌزات وظٌفٌه أخرى و أى : تعٌٌن العاملٌن بالوظائف االدارٌه بالشركة و تحدٌد مدد توظٌفهم و مرتباتهم وما ٌتبع  11

 تعدٌل على عمود العمل و الخدمات الخاصة بهم و تحدٌد سلطاتهم وبما ٌتفك مع أحكام لانون العمل المصرى 

 113725برلم       21191117: لرئٌس ، تارٌخ :   12

 العادٌة احمد دمحم دمحم عثمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و / او الجمعٌة العامه  -  352

 :  تنظٌم االعمال المحاسبٌة و الضرائٌبٌة للشركة  9

: أصدار التوكٌالت الرسمٌه بالنٌابه عن الشركة للغٌر فى حدود سلطاته و توكٌل الغٌر فى التولٌع عن الشركة أمام  مامورٌات  11

 ومكاتب الشهر العمارى 

د توظٌفهم و مرتباتهم وما ٌتبع ذلن من ممٌزات وظٌفٌه أخرى و أى : تعٌٌن العاملٌن بالوظائف االدارٌه بالشركة و تحدٌد مد 11

 تعدٌل على عمود العمل و الخدمات الخاصة بهم و تحدٌد سلطاتهم وبما ٌتفك مع أحكام لانون العمل المصرى 

 113725برلم       21191117: لرئٌس ، تارٌخ :   12

جلس ادارة  مجلس االدارة و العضو المنتدب  الحك  فى توكٌل الغٌر عباس انور عباس العمراوى  شركة مساهمة  عضو م -  353

 فى  كل  أو بعض ما ذكر

حو خامسا  : ـ   الموافمه باالجماع على  أعتماد تولٌعات التالى ذكرهم  لتولٌع على المعامالت المالٌة للشــــــــركة   وهم   طبما للن

 التالى : ــ

 ـ   مجموعه  أولى   : ــ   رئٌــــــــس مجلس االدارة  و العضــــو المتدب 

 ) السٌد الدكتور / أحمد عمرو دمحم صفوت  (                               

 ـ  مجموعه ثانٌة  :  

 113725م   برل    21191117ـ السٌد الدكتور   /  أحمد لدرى عبد الجواد ) عضو مجلس االدارة ، تارٌخ :  1  

دمحم محمود دمحم عبد المحسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مجلس االدارة و العضو المنتدب  الحك  فى توكٌل الغٌر  -  354

 فى  كل  أو بعض ما ذكر

وهم   طبما للنحو    خامسا  : ـ   الموافمه باالجماع على  أعتماد تولٌعات التالى ذكرهم  لتولٌع على المعامالت المالٌة للشــــــــركة

 التالى : ــ

 ـ   مجموعه  أولى   : ــ   رئٌــــــــس مجلس االدارة  و العضــــو المتدب 

 ) السٌد الدكتور / أحمد عمرو دمحم صفوت  (                               

 ـ  مجموعه ثانٌة  :  



 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

 113725برلم       21191117الدارة ، تارٌخ : ـ السٌد الدكتور   /  أحمد لدرى عبد الجواد ) عضو مجلس ا 1  

على السٌد السٌد زٌدان هندى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مجلس االدارة و العضو المنتدب  الحك  فى توكٌل الغٌر  -  355

 فى  كل  أو بعض ما ذكر

المعامالت المالٌة للشــــــــركة   وهم   طبما للنحو خامسا  : ـ   الموافمه باالجماع على  أعتماد تولٌعات التالى ذكرهم  لتولٌع على 

 التالى : ــ

 ـ   مجموعه  أولى   : ــ   رئٌــــــــس مجلس االدارة  و العضــــو المتدب 

 ) السٌد الدكتور / أحمد عمرو دمحم صفوت  (                               

 ـ  مجموعه ثانٌة  :  

 113725برلم       21191117حمد لدرى عبد الجواد ) عضو مجلس االدارة ، تارٌخ : ـ السٌد الدكتور   /  أ 1  

اٌمن السٌد شافعى ابو العال محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مجلس االدارة و العضو المنتدب  الحك  فى توكٌل  -  356

 الغٌر فى  كل  أو بعض ما ذكر

تماد تولٌعات التالى ذكرهم  لتولٌع على المعامالت المالٌة للشــــــــركة   وهم   طبما للنحو خامسا  : ـ   الموافمه باالجماع على  أع

 التالى : ــ

 ـ   مجموعه  أولى   : ــ   رئٌــــــــس مجلس االدارة  و العضــــو المتدب 

 ) السٌد الدكتور / أحمد عمرو دمحم صفوت  (                               

 ثانٌة  :   ـ  مجموعه

 113725برلم       21191117ـ السٌد الدكتور   /  أحمد لدرى عبد الجواد ) عضو مجلس االدارة ، تارٌخ :  1  

حسام الدٌن حامد عبد الحمٌد بدر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مجلس االدارة و العضو المنتدب  الحك  فى توكٌل  -  357

 الغٌر فى  كل  أو بعض ما ذكر

 مسا  : ـ   الموافمه باالجماع على  أعتماد تولٌعات التالى ذكرهم  لتولٌع على المعامالت المالٌة للشــــــــركة   وهم   طبما للنحوخا

 التالى : ــ

 ـ   مجموعه  أولى   : ــ   رئٌــــــــس مجلس االدارة  و العضــــو المتدب 

 / أحمد عمرو دمحم صفوت  (  ) السٌد الدكتور                              

 ـ  مجموعه ثانٌة  :  

 113725برلم       21191117ـ السٌد الدكتور   /  أحمد لدرى عبد الجواد ) عضو مجلس االدارة ، تارٌخ :  1  

ى عبد العزٌز مامون عبد العزٌز بالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مجلس االدارة و العضو المنتدب  الحك  ف -  358

 توكٌل الغٌر فى  كل  أو بعض ما ذكر

حو خامسا  : ـ   الموافمه باالجماع على  أعتماد تولٌعات التالى ذكرهم  لتولٌع على المعامالت المالٌة للشــــــــركة   وهم   طبما للن

 التالى : ــ

 ـ   مجموعه  أولى   : ــ   رئٌــــــــس مجلس االدارة  و العضــــو المتدب 

 ) السٌد الدكتور / أحمد عمرو دمحم صفوت  (                               



 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

 ـ  مجموعه ثانٌة  :  

 113725برلم       21191117ـ السٌد الدكتور   /  أحمد لدرى عبد الجواد ) عضو مجلس االدارة ، تارٌخ :  1  

ضو مجلس ادارة  مجلس االدارة و العضو المنتدب  الحك  حاتم علوى السٌد ادرٌس عبد العال الملٌجى  شركة مساهمة  ع -  359

 فى توكٌل الغٌر فى  كل  أو بعض ما ذكر

حو خامسا  : ـ   الموافمه باالجماع على  أعتماد تولٌعات التالى ذكرهم  لتولٌع على المعامالت المالٌة للشــــــــركة   وهم   طبما للن

 التالى : ــ

 ٌــــــــس مجلس االدارة  و العضــــو المتدب ـ   مجموعه  أولى   : ــ   رئ

 ) السٌد الدكتور / أحمد عمرو دمحم صفوت  (                               

 ـ  مجموعه ثانٌة  :  

 113725برلم       21191117ـ السٌد الدكتور   /  أحمد لدرى عبد الجواد ) عضو مجلس االدارة ، تارٌخ :  1  

دمحم صفوت احمد عطا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  مجلس االدارة و العضو المنتدب  احمد عمرو  -  361

 الحك  فى توكٌل الغٌر فى  كل  أو بعض ما ذكر

للنحو خامسا  : ـ   الموافمه باالجماع على  أعتماد تولٌعات التالى ذكرهم  لتولٌع على المعامالت المالٌة للشــــــــركة   وهم   طبما 

 التالى : ــ

 ـ   مجموعه  أولى   : ــ   رئٌــــــــس مجلس االدارة  و العضــــو المتدب 

 ) السٌد الدكتور / أحمد عمرو دمحم صفوت  (                               

 ـ  مجموعه ثانٌة  :  

 113725برلم       21191117:  ـ السٌد الدكتور   /  أحمد لدرى عبد الجواد ) عضو مجلس االدارة ، تارٌخ 1  

سامى على امٌن مجاهد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مجلس االدارة و العضو المنتدب  الحك  فى توكٌل الغٌر فى   -  361

 كل  أو بعض ما ذكر

ــــــــركة   وهم   طبما للنحو خامسا  : ـ   الموافمه باالجماع على  أعتماد تولٌعات التالى ذكرهم  لتولٌع على المعامالت المالٌة للش

 التالى : ــ

 ـ   مجموعه  أولى   : ــ   رئٌــــــــس مجلس االدارة  و العضــــو المتدب 

 ) السٌد الدكتور / أحمد عمرو دمحم صفوت  (                               

 ـ  مجموعه ثانٌة  :  

 113725برلم       21191117عضو مجلس االدارة ، تارٌخ :  ـ السٌد الدكتور   /  أحمد لدرى عبد الجواد ) 1  

احمد لدرى عبد الجواد ابراهبم برى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مجلس االدارة و العضو المنتدب  الحك  فى  -  362

 توكٌل الغٌر فى  كل  أو بعض ما ذكر

كرهم  لتولٌع على المعامالت المالٌة للشــــــــركة   وهم   طبما للنحو خامسا  : ـ   الموافمه باالجماع على  أعتماد تولٌعات التالى ذ

 التالى : ــ

 ـ   مجموعه  أولى   : ــ   رئٌــــــــس مجلس االدارة  و العضــــو المتدب 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 227 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ) السٌد الدكتور / أحمد عمرو دمحم صفوت  (                               

 ـ  مجموعه ثانٌة  :  

 113725برلم       21191117ٌد الدكتور   /  أحمد لدرى عبد الجواد ) عضو مجلس االدارة ، تارٌخ : ـ الس 1  

احمد دمحم دمحم عثمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مجلس االدارة و العضو المنتدب  الحك  فى توكٌل الغٌر فى  كل   -  363

 أو بعض ما ذكر

حو خامسا  : ـ   الموافمه باالجماع على  أعتماد تولٌعات التالى ذكرهم  لتولٌع على المعامالت المالٌة للشــــــــركة   وهم   طبما للن

 التالى : ــ

 ـ   مجموعه  أولى   : ــ   رئٌــــــــس مجلس االدارة  و العضــــو المتدب 

 ر / أحمد عمرو دمحم صفوت  (  ) السٌد الدكتو                             

 ـ  مجموعه ثانٌة  :  

 113725برلم       21191117ـ السٌد الدكتور   /  أحمد لدرى عبد الجواد ) عضو مجلس االدارة ، تارٌخ :  1  

 عباس انور عباس العمراوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و المدٌر التنفٌذى ( -  364

 حسام الدٌن حامد عبد الحمٌد بدر    ) عضو مجلس ادارة  (      ـ  السٌد االستاذ  /  2  

 وعلى ذلن ٌكون للمجموعه االولى  :

 رئٌــــــــس مجلس االدارة  و العضــــو المتدب                                

 ) السٌد الدكتور / أحمد عمرو دمحم صفوت  (                                 

ولٌع منفردا على اٌة معامالت بنكٌه  )  مصرفٌه  (  و / او  التولٌع على عمود الشراء و البٌع  وفما لحد مالى غاٌته  الحك فى الت

 113725برلم       21191117جم )  فمط  مائه الف جنٌها ، تارٌخ :  111 111

 تنفٌذى (دمحم محمود دمحم عبد المحسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و المدٌر ال -  365

 ـ  السٌد االستاذ  /    حسام الدٌن حامد عبد الحمٌد بدر    ) عضو مجلس ادارة  (    2  

 وعلى ذلن ٌكون للمجموعه االولى  :

 رئٌــــــــس مجلس االدارة  و العضــــو المتدب                                

 عمرو دمحم صفوت  (    ) السٌد الدكتور / أحمد                              

الحك فى التولٌع منفردا على اٌة معامالت بنكٌه  )  مصرفٌه  (  و / او  التولٌع على عمود الشراء و البٌع  وفما لحد مالى غاٌته  

 113725برلم       21191117جم )  فمط  مائه الف جنٌها ، تارٌخ :  111 111

 اهمة  عضو مجلس ادارة  و المدٌر التنفٌذى (على السٌد السٌد زٌدان هندى  شركة مس -  366

 ـ  السٌد االستاذ  /    حسام الدٌن حامد عبد الحمٌد بدر    ) عضو مجلس ادارة  (    2  

 وعلى ذلن ٌكون للمجموعه االولى  :

 رئٌــــــــس مجلس االدارة  و العضــــو المتدب                                

 ) السٌد الدكتور / أحمد عمرو دمحم صفوت  (                                 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 228 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الحك فى التولٌع منفردا على اٌة معامالت بنكٌه  )  مصرفٌه  (  و / او  التولٌع على عمود الشراء و البٌع  وفما لحد مالى غاٌته  

 113725برلم       21191117جم )  فمط  مائه الف جنٌها ، تارٌخ :  111 111

 من السٌد شافعى ابو العال محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و المدٌر التنفٌذى (اٌ -  367

 ـ  السٌد االستاذ  /    حسام الدٌن حامد عبد الحمٌد بدر    ) عضو مجلس ادارة  (    2  

 وعلى ذلن ٌكون للمجموعه االولى  :

 و العضــــو المتدب رئٌــــــــس مجلس االدارة                                 

 ) السٌد الدكتور / أحمد عمرو دمحم صفوت  (                                 

الحك فى التولٌع منفردا على اٌة معامالت بنكٌه  )  مصرفٌه  (  و / او  التولٌع على عمود الشراء و البٌع  وفما لحد مالى غاٌته  

 113725برلم       21191117جم )  فمط  مائه الف جنٌها ، تارٌخ :  111 111

 رة  و المدٌر التنفٌذى (حسام الدٌن حامد عبد الحمٌد بدر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادا -  368

 ـ  السٌد االستاذ  /    حسام الدٌن حامد عبد الحمٌد بدر    ) عضو مجلس ادارة  (    2  

 وعلى ذلن ٌكون للمجموعه االولى  :

 رئٌــــــــس مجلس االدارة  و العضــــو المتدب                                

 الدكتور / أحمد عمرو دمحم صفوت  (    ) السٌد                              

الحك فى التولٌع منفردا على اٌة معامالت بنكٌه  )  مصرفٌه  (  و / او  التولٌع على عمود الشراء و البٌع  وفما لحد مالى غاٌته  

 113725برلم       21191117جم )  فمط  مائه الف جنٌها ، تارٌخ :  111 111

 العزٌز بالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و المدٌر التنفٌذى ( عبد العزٌز مامون عبد -  369

 ـ  السٌد االستاذ  /    حسام الدٌن حامد عبد الحمٌد بدر    ) عضو مجلس ادارة  (    2  

 وعلى ذلن ٌكون للمجموعه االولى  :

  رئٌــــــــس مجلس االدارة  و العضــــو المتدب                               

 ) السٌد الدكتور / أحمد عمرو دمحم صفوت  (                                 

الحك فى التولٌع منفردا على اٌة معامالت بنكٌه  )  مصرفٌه  (  و / او  التولٌع على عمود الشراء و البٌع  وفما لحد مالى غاٌته  

 113725لم   بر    21191117جم )  فمط  مائه الف جنٌها ، تارٌخ :  111 111

 حاتم علوى السٌد ادرٌس عبد العال الملٌجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و المدٌر التنفٌذى ( -  371

 ـ  السٌد االستاذ  /    حسام الدٌن حامد عبد الحمٌد بدر    ) عضو مجلس ادارة  (    2  

 وعلى ذلن ٌكون للمجموعه االولى  :

 رئٌــــــــس مجلس االدارة  و العضــــو المتدب                                

 ) السٌد الدكتور / أحمد عمرو دمحم صفوت  (                                 

الحك فى التولٌع منفردا على اٌة معامالت بنكٌه  )  مصرفٌه  (  و / او  التولٌع على عمود الشراء و البٌع  وفما لحد مالى غاٌته  

 113725برلم       21191117فمط  مائه الف جنٌها ، تارٌخ :   جم ) 111 111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 229 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 احمد عمرو دمحم صفوت احمد عطا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و المدٌر التنفٌذى ( -  371

 ـ  السٌد االستاذ  /    حسام الدٌن حامد عبد الحمٌد بدر    ) عضو مجلس ادارة  (    2  

 مجموعه االولى  :وعلى ذلن ٌكون لل

 رئٌــــــــس مجلس االدارة  و العضــــو المتدب                                

 ) السٌد الدكتور / أحمد عمرو دمحم صفوت  (                                 

شراء و البٌع  وفما لحد مالى غاٌته  الحك فى التولٌع منفردا على اٌة معامالت بنكٌه  )  مصرفٌه  (  و / او  التولٌع على عمود ال

 113725برلم       21191117جم )  فمط  مائه الف جنٌها ، تارٌخ :  111 111

 سامى على امٌن مجاهد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و المدٌر التنفٌذى ( -  372

 ارة  (   ـ  السٌد االستاذ  /    حسام الدٌن حامد عبد الحمٌد بدر    ) عضو مجلس اد 2  

 وعلى ذلن ٌكون للمجموعه االولى  :

 رئٌــــــــس مجلس االدارة  و العضــــو المتدب                                

 ) السٌد الدكتور / أحمد عمرو دمحم صفوت  (                                 

الحك فى التولٌع منفردا على اٌة معامالت بنكٌه  )  مصرفٌه  (  و / او  التولٌع على عمود الشراء و البٌع  وفما لحد مالى غاٌته  

 113725برلم       21191117جم )  فمط  مائه الف جنٌها ، تارٌخ :  111 111

 دارة  و المدٌر التنفٌذى (احمد لدرى عبد الجواد ابراهبم برى  شركة مساهمة  عضو مجلس ا -  373

 ـ  السٌد االستاذ  /    حسام الدٌن حامد عبد الحمٌد بدر    ) عضو مجلس ادارة  (    2  

 وعلى ذلن ٌكون للمجموعه االولى  :

 رئٌــــــــس مجلس االدارة  و العضــــو المتدب                                

 د الدكتور / أحمد عمرو دمحم صفوت  (    ) السٌ                             

الحك فى التولٌع منفردا على اٌة معامالت بنكٌه  )  مصرفٌه  (  و / او  التولٌع على عمود الشراء و البٌع  وفما لحد مالى غاٌته  

 113725برلم       21191117جم )  فمط  مائه الف جنٌها ، تارٌخ :  111 111

 ان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و المدٌر التنفٌذى (احمد دمحم دمحم عثم -  374

 ـ  السٌد االستاذ  /    حسام الدٌن حامد عبد الحمٌد بدر    ) عضو مجلس ادارة  (    2  

 وعلى ذلن ٌكون للمجموعه االولى  :

 رئٌــــــــس مجلس االدارة  و العضــــو المتدب                                

 ) السٌد الدكتور / أحمد عمرو دمحم صفوت  (                                 

الحك فى التولٌع منفردا على اٌة معامالت بنكٌه  )  مصرفٌه  (  و / او  التولٌع على عمود الشراء و البٌع  وفما لحد مالى غاٌته  

 113725برلم       21191117جم )  فمط  مائه الف جنٌها ، تارٌخ :  111 111

 عباس انور عباس العمراوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مصرٌا  ال  غٌـــــــر  ( -  375

 كما و انه ٌكون للمجموعه الثانٌة  :     



 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 السٌد الدكتور   /  أحمد لدرى عبد الجواد   ) عضو مجلس االدارة  و المدٌر التنفٌذى ( 1   

 حامد عبد الحمٌد بدر    ) عضو مجلس ادارة  (ـ  السٌد االستاذ  /    حسام الدٌن  2   

جم  )  فمط  مائه  111 111الحك فى التولٌع  مجتمعٌن  على اٌة معامالت بنكٌه )  مصــــرفٌه  (  وفما لحد مالى غاٌـــــــــته   

 الف جنٌها مصرٌا  ال  غٌـــــــر  (

 113725برلم       21191117ٌع ، تارٌخ : . المعامالت المالٌه البنكٌة  )  مصرفٌه  (  و / او  التول

 دمحم محمود دمحم عبد المحسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مصرٌا  ال  غٌـــــــر  ( -  376

 كما و انه ٌكون للمجموعه الثانٌة  :     

 ـ السٌد الدكتور   /  أحمد لدرى عبد الجواد   ) عضو مجلس االدارة  و المدٌر التنفٌذى ( 1   

 ـ  السٌد االستاذ  /    حسام الدٌن حامد عبد الحمٌد بدر    ) عضو مجلس ادارة  ( 2   

جم  )  فمط  مائه  111 111الحك فى التولٌع  مجتمعٌن  على اٌة معامالت بنكٌه )  مصــــرفٌه  (  وفما لحد مالى غاٌـــــــــته   

 الف جنٌها مصرٌا  ال  غٌـــــــر  (

 113725برلم       21191117لٌه البنكٌة  )  مصرفٌه  (  و / او  التولٌع ، تارٌخ : . المعامالت الما

 على السٌد السٌد زٌدان هندى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مصرٌا  ال  غٌـــــــر  ( -  377

 كما و انه ٌكون للمجموعه الثانٌة  :     

 ) عضو مجلس االدارة  و المدٌر التنفٌذى ( ـ السٌد الدكتور   /  أحمد لدرى عبد الجواد   1   

 ـ  السٌد االستاذ  /    حسام الدٌن حامد عبد الحمٌد بدر    ) عضو مجلس ادارة  ( 2   

جم  )  فمط  مائه  111 111الحك فى التولٌع  مجتمعٌن  على اٌة معامالت بنكٌه )  مصــــرفٌه  (  وفما لحد مالى غاٌـــــــــته   

 الف جنٌها مصرٌا  ال  غٌـــــــر  (

 113725برلم       21191117. المعامالت المالٌه البنكٌة  )  مصرفٌه  (  و / او  التولٌع ، تارٌخ : 

 اٌمن السٌد شافعى ابو العال محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مصرٌا  ال  غٌـــــــر  ( -  378

 كما و انه ٌكون للمجموعه الثانٌة  :     

 ـ السٌد الدكتور   /  أحمد لدرى عبد الجواد   ) عضو مجلس االدارة  و المدٌر التنفٌذى ( 1   

 ٌن حامد عبد الحمٌد بدر    ) عضو مجلس ادارة  (ـ  السٌد االستاذ  /    حسام الد 2   

جم  )  فمط  مائه  111 111الحك فى التولٌع  مجتمعٌن  على اٌة معامالت بنكٌه )  مصــــرفٌه  (  وفما لحد مالى غاٌـــــــــته   

 الف جنٌها مصرٌا  ال  غٌـــــــر  (

 113725برلم       21191117تولٌع ، تارٌخ : . المعامالت المالٌه البنكٌة  )  مصرفٌه  (  و / او  ال

 حسام الدٌن حامد عبد الحمٌد بدر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مصرٌا  ال  غٌـــــــر  ( -  379

 كما و انه ٌكون للمجموعه الثانٌة  :     

 نفٌذى (ـ السٌد الدكتور   /  أحمد لدرى عبد الجواد   ) عضو مجلس االدارة  و المدٌر الت 1   



 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

 ـ  السٌد االستاذ  /    حسام الدٌن حامد عبد الحمٌد بدر    ) عضو مجلس ادارة  ( 2   

جم  )  فمط  مائه  111 111الحك فى التولٌع  مجتمعٌن  على اٌة معامالت بنكٌه )  مصــــرفٌه  (  وفما لحد مالى غاٌـــــــــته   

 الف جنٌها مصرٌا  ال  غٌـــــــر  (

 113725برلم       21191117ت المالٌه البنكٌة  )  مصرفٌه  (  و / او  التولٌع ، تارٌخ : . المعامال

 عبد العزٌز مامون عبد العزٌز بالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مصرٌا  ال  غٌـــــــر  ( -  381

 كما و انه ٌكون للمجموعه الثانٌة  :     

 عبد الجواد   ) عضو مجلس االدارة  و المدٌر التنفٌذى ( ـ السٌد الدكتور   /  أحمد لدرى 1   

 ـ  السٌد االستاذ  /    حسام الدٌن حامد عبد الحمٌد بدر    ) عضو مجلس ادارة  ( 2   

ه جم  )  فمط  مائ 111 111الحك فى التولٌع  مجتمعٌن  على اٌة معامالت بنكٌه )  مصــــرفٌه  (  وفما لحد مالى غاٌـــــــــته   

 الف جنٌها مصرٌا  ال  غٌـــــــر  (

 113725برلم       21191117. المعامالت المالٌه البنكٌة  )  مصرفٌه  (  و / او  التولٌع ، تارٌخ : 

 حاتم علوى السٌد ادرٌس عبد العال الملٌجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مصرٌا  ال  غٌـــــــر  ( -  381

 عه الثانٌة  :    كما و انه ٌكون للمجمو 

 ـ السٌد الدكتور   /  أحمد لدرى عبد الجواد   ) عضو مجلس االدارة  و المدٌر التنفٌذى ( 1   

 ـ  السٌد االستاذ  /    حسام الدٌن حامد عبد الحمٌد بدر    ) عضو مجلس ادارة  ( 2   

جم  )  فمط  مائه  111 111وفما لحد مالى غاٌـــــــــته  الحك فى التولٌع  مجتمعٌن  على اٌة معامالت بنكٌه )  مصــــرفٌه  (   

 الف جنٌها مصرٌا  ال  غٌـــــــر  (

 113725برلم       21191117. المعامالت المالٌه البنكٌة  )  مصرفٌه  (  و / او  التولٌع ، تارٌخ : 

 منتدب  مصرٌا  ال  غٌـــــــر  (احمد عمرو دمحم صفوت احمد عطا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو  -  382

 كما و انه ٌكون للمجموعه الثانٌة  :     

 ـ السٌد الدكتور   /  أحمد لدرى عبد الجواد   ) عضو مجلس االدارة  و المدٌر التنفٌذى ( 1   

 ـ  السٌد االستاذ  /    حسام الدٌن حامد عبد الحمٌد بدر    ) عضو مجلس ادارة  ( 2   

جم  )  فمط  مائه  111 111الحك فى التولٌع  مجتمعٌن  على اٌة معامالت بنكٌه )  مصــــرفٌه  (  وفما لحد مالى غاٌـــــــــته   

 الف جنٌها مصرٌا  ال  غٌـــــــر  (

 113725برلم       21191117. المعامالت المالٌه البنكٌة  )  مصرفٌه  (  و / او  التولٌع ، تارٌخ : 

 سامى على امٌن مجاهد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مصرٌا  ال  غٌـــــــر  ( -  383

 كما و انه ٌكون للمجموعه الثانٌة  :     

 ـ السٌد الدكتور   /  أحمد لدرى عبد الجواد   ) عضو مجلس االدارة  و المدٌر التنفٌذى ( 1   

 لحمٌد بدر    ) عضو مجلس ادارة  (ـ  السٌد االستاذ  /    حسام الدٌن حامد عبد ا 2   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 232 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

جم  )  فمط  مائه  111 111الحك فى التولٌع  مجتمعٌن  على اٌة معامالت بنكٌه )  مصــــرفٌه  (  وفما لحد مالى غاٌـــــــــته   

 الف جنٌها مصرٌا  ال  غٌـــــــر  (

 113725برلم       21191117:  . المعامالت المالٌه البنكٌة  )  مصرفٌه  (  و / او  التولٌع ، تارٌخ

 احمد لدرى عبد الجواد ابراهبم برى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مصرٌا  ال  غٌـــــــر  ( -  384

 كما و انه ٌكون للمجموعه الثانٌة  :     

 ـ السٌد الدكتور   /  أحمد لدرى عبد الجواد   ) عضو مجلس االدارة  و المدٌر التنفٌذى ( 1   

 ـ  السٌد االستاذ  /    حسام الدٌن حامد عبد الحمٌد بدر    ) عضو مجلس ادارة  ( 2   

جم  )  فمط  مائه  111 111الحك فى التولٌع  مجتمعٌن  على اٌة معامالت بنكٌه )  مصــــرفٌه  (  وفما لحد مالى غاٌـــــــــته   

 الف جنٌها مصرٌا  ال  غٌـــــــر  (

 113725برلم       21191117البنكٌة  )  مصرفٌه  (  و / او  التولٌع ، تارٌخ : . المعامالت المالٌه 

 احمد دمحم دمحم عثمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مصرٌا  ال  غٌـــــــر  ( -  385

 كما و انه ٌكون للمجموعه الثانٌة  :     

 س االدارة  و المدٌر التنفٌذى (ـ السٌد الدكتور   /  أحمد لدرى عبد الجواد   ) عضو مجل 1   

 ـ  السٌد االستاذ  /    حسام الدٌن حامد عبد الحمٌد بدر    ) عضو مجلس ادارة  ( 2   

جم  )  فمط  مائه  111 111الحك فى التولٌع  مجتمعٌن  على اٌة معامالت بنكٌه )  مصــــرفٌه  (  وفما لحد مالى غاٌـــــــــته   

 غٌـــــــر  (الف جنٌها مصرٌا  ال  

 113725برلم       21191117. المعامالت المالٌه البنكٌة  )  مصرفٌه  (  و / او  التولٌع ، تارٌخ : 

  111  111عباس انور عباس العمراوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على عمود الشراء و البٌع  التى تبداء من   -  386

 رٌا  ال غٌر( تكون طبما للنحو التالى: جم  )  فمط مائه الف و واحد جنٌها  مص

 ـ   تولٌع اول   ٌنعمد  الى المجموعه االولى  رئٌــــــــس مجلس االدارة  و العضــــو المتدب 

 ) السٌد الدكتور / أحمد عمرو دمحم صفوت  (                                

 ـ  تولٌع ثــان  ٌنعمد الى أحد أفراد المجموعه الثانٌة  

 ـ السٌد الدكتور   /  أحمد لدرى عبد الجواد   ) عضو مجلس االدارة  و المدٌر التنفٌذى ( 1

 أو 

 113725برلم       21191117ـ  السٌد ، تارٌخ :  2

  111  111دمحم محمود دمحم عبد المحسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على عمود الشراء و البٌع  التى تبداء من   -  387

 جم  )  فمط مائه الف و واحد جنٌها  مصرٌا  ال غٌر( تكون طبما للنحو التالى: 

 ة  و العضــــو المتدب ـ   تولٌع اول   ٌنعمد  الى المجموعه االولى  رئٌــــــــس مجلس االدار

 ) السٌد الدكتور / أحمد عمرو دمحم صفوت  (                                

 ـ  تولٌع ثــان  ٌنعمد الى أحد أفراد المجموعه الثانٌة  



 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

 ـ السٌد الدكتور   /  أحمد لدرى عبد الجواد   ) عضو مجلس االدارة  و المدٌر التنفٌذى ( 1

 أو 

 113725برلم       21191117رٌخ : ـ  السٌد ، تا 2

  111  111على السٌد السٌد زٌدان هندى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على عمود الشراء و البٌع  التى تبداء من   -  388

 جم  )  فمط مائه الف و واحد جنٌها  مصرٌا  ال غٌر( تكون طبما للنحو التالى: 

 االولى  رئٌــــــــس مجلس االدارة  و العضــــو المتدب ـ   تولٌع اول   ٌنعمد  الى المجموعه 

 ) السٌد الدكتور / أحمد عمرو دمحم صفوت  (                                

 ـ  تولٌع ثــان  ٌنعمد الى أحد أفراد المجموعه الثانٌة  

 ر التنفٌذى (ـ السٌد الدكتور   /  أحمد لدرى عبد الجواد   ) عضو مجلس االدارة  و المدٌ 1

 أو 

 113725برلم       21191117ـ  السٌد ، تارٌخ :  2

  111اٌمن السٌد شافعى ابو العال محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على عمود الشراء و البٌع  التى تبداء من   -  389

  جم  )  فمط مائه الف و واحد جنٌها  مصرٌا  ال غٌر( تكون طبما للنحو التالى:  111

 ـ   تولٌع اول   ٌنعمد  الى المجموعه االولى  رئٌــــــــس مجلس االدارة  و العضــــو المتدب 

 ) السٌد الدكتور / أحمد عمرو دمحم صفوت  (                                

 ـ  تولٌع ثــان  ٌنعمد الى أحد أفراد المجموعه الثانٌة  

 د الجواد   ) عضو مجلس االدارة  و المدٌر التنفٌذى (ـ السٌد الدكتور   /  أحمد لدرى عب 1

 أو 

 113725برلم       21191117ـ  السٌد ، تارٌخ :  2

  111حسام الدٌن حامد عبد الحمٌد بدر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على عمود الشراء و البٌع  التى تبداء من   -  391

 رٌا  ال غٌر( تكون طبما للنحو التالى: جم  )  فمط مائه الف و واحد جنٌها  مص  111

 ـ   تولٌع اول   ٌنعمد  الى المجموعه االولى  رئٌــــــــس مجلس االدارة  و العضــــو المتدب 

 ) السٌد الدكتور / أحمد عمرو دمحم صفوت  (                                

 ـ  تولٌع ثــان  ٌنعمد الى أحد أفراد المجموعه الثانٌة  

 ـ السٌد الدكتور   /  أحمد لدرى عبد الجواد   ) عضو مجلس االدارة  و المدٌر التنفٌذى ( 1

 أو 

 113725برلم       21191117ـ  السٌد ، تارٌخ :  2

  111عبد العزٌز مامون عبد العزٌز بالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على عمود الشراء و البٌع  التى تبداء من   -  391

 جم  )  فمط مائه الف و واحد جنٌها  مصرٌا  ال غٌر( تكون طبما للنحو التالى:   111

 ـ   تولٌع اول   ٌنعمد  الى المجموعه االولى  رئٌــــــــس مجلس االدارة  و العضــــو المتدب 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 234 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ) السٌد الدكتور / أحمد عمرو دمحم صفوت  (                                

 ـ  تولٌع ثــان  ٌنعمد الى أحد أفراد المجموعه الثانٌة  

 ـ السٌد الدكتور   /  أحمد لدرى عبد الجواد   ) عضو مجلس االدارة  و المدٌر التنفٌذى ( 1

 أو 

 113725برلم       21191117ـ  السٌد ، تارٌخ :  2

مجلس ادارة  على عمود الشراء و البٌع  التى تبداء من   حاتم علوى السٌد ادرٌس عبد العال الملٌجى  شركة مساهمة  عضو -  392

 جم  )  فمط مائه الف و واحد جنٌها  مصرٌا  ال غٌر( تكون طبما للنحو التالى:   111  111

 ـ   تولٌع اول   ٌنعمد  الى المجموعه االولى  رئٌــــــــس مجلس االدارة  و العضــــو المتدب 

 ) السٌد الدكتور / أحمد عمرو دمحم صفوت  (                                

 ـ  تولٌع ثــان  ٌنعمد الى أحد أفراد المجموعه الثانٌة  

 ـ السٌد الدكتور   /  أحمد لدرى عبد الجواد   ) عضو مجلس االدارة  و المدٌر التنفٌذى ( 1

 أو 

 113725برلم       21191117ـ  السٌد ، تارٌخ :  2

 صفوت احمد عطا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  على عمود الشراء و البٌع  التى احمد عمرو دمحم -  393

 جم  )  فمط مائه الف و واحد جنٌها  مصرٌا  ال غٌر( تكون طبما للنحو التالى:   111  111تبداء من  

 العضــــو المتدب ـ   تولٌع اول   ٌنعمد  الى المجموعه االولى  رئٌــــــــس مجلس االدارة  و 

 ) السٌد الدكتور / أحمد عمرو دمحم صفوت  (                                

 ـ  تولٌع ثــان  ٌنعمد الى أحد أفراد المجموعه الثانٌة  

 ـ السٌد الدكتور   /  أحمد لدرى عبد الجواد   ) عضو مجلس االدارة  و المدٌر التنفٌذى ( 1

 أو 

 113725برلم       21191117 ـ  السٌد ، تارٌخ : 2

جم  )    111  111سامى على امٌن مجاهد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على عمود الشراء و البٌع  التى تبداء من   -  394

 فمط مائه الف و واحد جنٌها  مصرٌا  ال غٌر( تكون طبما للنحو التالى: 

 ـــــــس مجلس االدارة  و العضــــو المتدب ـ   تولٌع اول   ٌنعمد  الى المجموعه االولى  رئٌـ

 ) السٌد الدكتور / أحمد عمرو دمحم صفوت  (                                

 ـ  تولٌع ثــان  ٌنعمد الى أحد أفراد المجموعه الثانٌة  

 ـ السٌد الدكتور   /  أحمد لدرى عبد الجواد   ) عضو مجلس االدارة  و المدٌر التنفٌذى ( 1

 أو 

 113725برلم       21191117ـ  السٌد ، تارٌخ :  2



 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

  111احمد لدرى عبد الجواد ابراهبم برى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على عمود الشراء و البٌع  التى تبداء من   -  395

 جم  )  فمط مائه الف و واحد جنٌها  مصرٌا  ال غٌر( تكون طبما للنحو التالى:   111

 اول   ٌنعمد  الى المجموعه االولى  رئٌــــــــس مجلس االدارة  و العضــــو المتدب ـ   تولٌع 

 ) السٌد الدكتور / أحمد عمرو دمحم صفوت  (                                

 ـ  تولٌع ثــان  ٌنعمد الى أحد أفراد المجموعه الثانٌة  

 ـ السٌد الدكتور   /  أحمد لدرى عبد الجواد   ) عضو مجلس االدارة  و المدٌر التنفٌذى ( 1

 أو 

 113725برلم       21191117ـ  السٌد ، تارٌخ :  2

جم  )    111  111احمد دمحم دمحم عثمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على عمود الشراء و البٌع  التى تبداء من   -  396

 مائه الف و واحد جنٌها  مصرٌا  ال غٌر( تكون طبما للنحو التالى: فمط 

 ـ   تولٌع اول   ٌنعمد  الى المجموعه االولى  رئٌــــــــس مجلس االدارة  و العضــــو المتدب 

 ) السٌد الدكتور / أحمد عمرو دمحم صفوت  (                                

 أفراد المجموعه الثانٌة   ـ  تولٌع ثــان  ٌنعمد الى أحد

 ـ السٌد الدكتور   /  أحمد لدرى عبد الجواد   ) عضو مجلس االدارة  و المدٌر التنفٌذى ( 1

 أو 

 113725برلم       21191117ـ  السٌد ، تارٌخ :  2

د الحمٌد بدر    ) عباس انور عباس العمراوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االستاذ  /    حسام الدٌن حامد عب -  397

 113725برلم       21191117عضو مجلس ادارة  ( ، تارٌخ : 

دمحم محمود دمحم عبد المحسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االستاذ  /    حسام الدٌن حامد عبد الحمٌد بدر    ) عضو  -  398

 113725برلم       21191117مجلس ادارة  ( ، تارٌخ : 

السٌد زٌدان هندى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االستاذ  /    حسام الدٌن حامد عبد الحمٌد بدر    )  على السٌد -  399

 113725برلم       21191117عضو مجلس ادارة  ( ، تارٌخ : 

الحمٌد بدر    ) اٌمن السٌد شافعى ابو العال محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االستاذ  /    حسام الدٌن حامد عبد  -  411

 113725برلم       21191117عضو مجلس ادارة  ( ، تارٌخ : 

حسام الدٌن حامد عبد الحمٌد بدر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االستاذ  /    حسام الدٌن حامد عبد الحمٌد بدر    )  -  411

 113725برلم       21191117عضو مجلس ادارة  ( ، تارٌخ : 

زٌز مامون عبد العزٌز بالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االستاذ  /    حسام الدٌن حامد عبد الحمٌد بدر    عبد الع -  412

 113725برلم       21191117) عضو مجلس ادارة  ( ، تارٌخ : 

الدٌن حامد عبد الحمٌد حاتم علوى السٌد ادرٌس عبد العال الملٌجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االستاذ  /    حسام  -  413

 113725برلم       21191117بدر    ) عضو مجلس ادارة  ( ، تارٌخ : 

احمد عمرو دمحم صفوت احمد عطا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  االستاذ  /    حسام الدٌن حامد عبد  -  414

 113725م   برل    21191117الحمٌد بدر    ) عضو مجلس ادارة  ( ، تارٌخ : 



 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

سامى على امٌن مجاهد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االستاذ  /    حسام الدٌن حامد عبد الحمٌد بدر    ) عضو  -  415

 113725برلم       21191117مجلس ادارة  ( ، تارٌخ : 

حسام الدٌن حامد عبد الحمٌد بدر    احمد لدرى عبد الجواد ابراهبم برى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االستاذ  /     -  416

 113725برلم       21191117) عضو مجلس ادارة  ( ، تارٌخ : 

احمد دمحم دمحم عثمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االستاذ  /    حسام الدٌن حامد عبد الحمٌد بدر    ) عضو مجلس  -  417

 113725برلم       21191117ادارة  ( ، تارٌخ : 

    21191117عباس انور عباس العمراوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  418

 113725برلم   

    21191117دمحم محمود دمحم عبد المحسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  419

 113725برلم   

    21191117سٌد السٌد زٌدان هندى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : على ال -  411

 113725برلم   

اٌمن السٌد شافعى ابو العال محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  411

 113725برلم       21191117

    21191117لدٌن حامد عبد الحمٌد بدر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : حسام ا -  412

 113725برلم   

عبد العزٌز مامون عبد العزٌز بالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  413

 113725برلم       21191117

حاتم علوى السٌد ادرٌس عبد العال الملٌجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  414

 113725برلم       21191117

احمد عمرو دمحم صفوت احمد عطا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  415

 113725  برلم     21191117

برلم       21191117سامى على امٌن مجاهد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  416

113725 

احمد لدرى عبد الجواد ابراهبم برى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  417

 113725برلم       21191117

برلم       21191117احمد دمحم دمحم عثمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  418

113725 

 1264برلم       21191117اٌلكر ٌونٌترن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  419

برلم       21191117كة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : سوات انجن سٌزر  شر -  421

1264 

 1264برلم       21191117فكرى اٌرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  421

 1264برلم       21191117س االدارة ، تارٌخ : فاتح دوغان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجل -  422



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 237 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       21191117اونور ٌوكسٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  423

1264 

 1264لم   بر    21191117حمدى جنباى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  424

برلم       21191117دمحم شهاب دمحم رفعت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  425

3791 

عمرو محمود عبد العزٌز المنٌاوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ،  -  426

 3791م   برل    21191117تارٌخ : 

    21191117دمحم عبد الواحد حسن سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  427

 3791برلم   

لرئٌس مجلس االدارة حك -رٌهام احمد كامل عامر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  428

وتمثٌل الشركة لدى الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والرسمٌة والوزارات واالجهزة التنفٌذٌة التابعة للدولة  التولٌع لدى البنون

والتابعة لالحٌاء بكافة المحافظات والتعامل مع الضرائب والتامٌنات االجتماعٌة وابرام كافة التعالدات باسم الشركة ولها حك تفوٌض 

 1191برلم       21191117تارٌخ :  او توكٌل الغٌر فى بعض ماذكر . ،

لرئٌس مجلس االدارة حك -سامٌة دمحم ابو النصر عوض  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  429

للدولة التولٌع لدى البنون وتمثٌل الشركة لدى الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والرسمٌة والوزارات واالجهزة التنفٌذٌة التابعة 

والتابعة لالحٌاء بكافة المحافظات والتعامل مع الضرائب والتامٌنات االجتماعٌة وابرام كافة التعالدات باسم الشركة ولها حك تفوٌض 

 1191برلم       21191117او توكٌل الغٌر فى بعض ماذكر . ، تارٌخ : 

لرئٌس مجلس االدارة حك التولٌع -ة تشكٌل مجلس االدارة هدٌر احمد كامل عامر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعاد -  431

لدى البنون وتمثٌل الشركة لدى الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والرسمٌة والوزارات واالجهزة التنفٌذٌة التابعة للدولة والتابعة 

لدات باسم الشركة ولها حك تفوٌض او لالحٌاء بكافة المحافظات والتعامل مع الضرائب والتامٌنات االجتماعٌة وابرام كافة التعا

 1191برلم       21191117توكٌل الغٌر فى بعض ماذكر . ، تارٌخ : 

ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسإلٌة أمام الجهات  -احمد دمحم احمد نصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  431

ه منفرداً فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة و التعامل الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد / احمد محمـد احمد نصار و ل

باسمها مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع األعمال العام و الخاص و له حك التولٌع على عمود 

راض الشركة أمام الشهر العمارى و له البٌع و الشراء و الرهن و المعاوضة للعمارات و المنموالت و غٌرها باسم الشركة و ألغ

 4355برلم       21191118الحك فً التولٌع على كافة عمود االلتراض و الرهن بكافة ، تارٌخ : 

ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسإلٌة أمام الجهات  -احمد دمحم احمد نصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  432

/ احمد محمـد احمد نصار و له منفرداً فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة و التعامل  الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد

باسمها مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع األعمال العام و الخاص و له حك التولٌع على عمود 

ت و غٌرها باسم الشركة و ألغراض الشركة أمام الشهر العمارى و له البٌع و الشراء و الرهن و المعاوضة للعمارات و المنموال

 4355برلم       21191118الحك فً التولٌع على كافة عمود االلتراض و الرهن بكافة ، تارٌخ : 

ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسإلٌة أمام الجهات  -احمد دمحم احمد نصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  433

رسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد / احمد محمـد احمد نصار و له منفرداً فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة و التعامل ال

باسمها مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع األعمال العام و الخاص و له حك التولٌع على عمود 

لمعاوضة للعمارات و المنموالت و غٌرها باسم الشركة و ألغراض الشركة أمام الشهر العمارى و له البٌع و الشراء و الرهن و ا

 4355برلم       21191118الحك فً التولٌع على كافة عمود االلتراض و الرهن بكافة ، تارٌخ : 

ع و المسإلٌة أمام الجهات ٌكون حك اإلدارة و التولٌ -احمد دمحم احمد نصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  434

الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد / احمد محمـد احمد نصار و له منفرداً فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة و التعامل 

 باسمها مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع األعمال العام و الخاص و له حك التولٌع على عمود



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 238 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

البٌع و الشراء و الرهن و المعاوضة للعمارات و المنموالت و غٌرها باسم الشركة و ألغراض الشركة أمام الشهر العمارى و له 

 4355برلم       21191118الحك فً التولٌع على كافة عمود االلتراض و الرهن بكافة ، تارٌخ : 

أنواعها لكافة أصول الشركة بما فٌها من ثابت او منمول و ذلن للنفس  احمد دمحم احمد نصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  -  435

او للغٌر و أمام كافة الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة الخاصة بذلن و اى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون و المصارف و 

حك فً توكٌل او تفوٌض الغٌر و ذلن لصالح البنون او الهٌئات المالٌة كالسحب و اإلٌداع و فتح االعتمادات المستندٌة البنكٌة و له ال

 4355برلم       21191118الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

احمد دمحم احمد نصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  أنواعها لكافة أصول الشركة بما فٌها من ثابت او منمول و ذلن للنفس  -  436

الحكومٌة و الغٌر حكومٌة الخاصة بذلن و اى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون و المصارف و او للغٌر و أمام كافة الجهات 

الهٌئات المالٌة كالسحب و اإلٌداع و فتح االعتمادات المستندٌة البنكٌة و له الحك فً توكٌل او تفوٌض الغٌر و ذلن لصالح البنون او 

 4355برلم       21191118الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

احمد دمحم احمد نصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  أنواعها لكافة أصول الشركة بما فٌها من ثابت او منمول و ذلن للنفس  -  437

او للغٌر و أمام كافة الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة الخاصة بذلن و اى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون و المصارف و 

ات المالٌة كالسحب و اإلٌداع و فتح االعتمادات المستندٌة البنكٌة و له الحك فً توكٌل او تفوٌض الغٌر و ذلن لصالح البنون او الهٌئ

 4355برلم       21191118الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

ركة بما فٌها من ثابت او منمول و ذلن للنفس احمد دمحم احمد نصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  أنواعها لكافة أصول الش -  438

او للغٌر و أمام كافة الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة الخاصة بذلن و اى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون و المصارف و 

غٌر و ذلن لصالح البنون او الهٌئات المالٌة كالسحب و اإلٌداع و فتح االعتمادات المستندٌة البنكٌة و له الحك فً توكٌل او تفوٌض ال

 4355برلم       21191118الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 7595برلم       21191118علً حسٌن صابر أبو الحسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  439

 7595برلم       21191118استماله ، تارٌخ : منة هللا حسٌن صابر أبو الحسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  441

 7595برلم       21191118هالة على رمضان فرج الشٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  441

    21191118حسٌن صابر أبراهٌم ابو الحسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  442

 7595م   برل

 7595برلم       21191118علً حسٌن صابر أبو الحسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  443

 7595برلم       21191118منة هللا حسٌن صابر أبو الحسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  444

 7595برلم       21191118هالة على رمضان فرج الشٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  445

برلم       21191118حسٌن صابر أبراهٌم ابو الحسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :  -  446

7595 

و مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة +  تجدٌد مدة مجلس االدارة علً حسٌن صابر أبو الحسن  شركة مساهمة  عض -  447

 7595برلم       21191118، تارٌخ :  2122اكتوبر 4وتنتهى فى  2119اكتوبر  5لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 

تجدٌد مدة مجلس  منة هللا حسٌن صابر أبو الحسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة +  -  448

 7595برلم       21191118، تارٌخ :  2122اكتوبر 4وتنتهى فى  2119اكتوبر  5االدارة لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 

هالة على رمضان فرج الشٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة +  تجدٌد مدة مجلس  -  449

 7595برلم       21191118، تارٌخ :  2122اكتوبر 4وتنتهى فى  2119اكتوبر  5را من االدارة لمدة ثالث سنوات اعتبا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 239 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

حسٌن صابر أبراهٌم ابو الحسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة +  تجدٌد  -  451

برلم       21191118، تارٌخ :  2122اكتوبر 4وتنتهى فى  2119اكتوبر  5مدة مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 

7595 

 -شارع بورسعٌد  214للشركة الكائن فى العمار رلم  -1مصطفى عثمان دمحم عثمان فرحات  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع   -  451

تنظٌم  1نوٌل رلم متفرع من شارع فٌكتور عما  318للشركة الكائن فى العمار رلم  -2االسكندرٌة    -لسم سٌدى جابر  -سبورتنج 

 12661برلم       21191118االسكندرٌة ، تارٌخ :  -لسم سٌدى جابر 

دمحم عدلى عبدالحمٌد عواض زلط  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌكون حك االدارة و التولبع للسٌد / هانى أمٌن  -  452

مٌد عواض زلط  مجتمعٌن أو منفردٌن و لهما حك تمثٌل دروٌش خلٌل ) رئٌس مجلس االدارة ( و نائبه السٌد / إسالم عدلى عبد الح

الشركة و التولٌع على عمود الشراء والبٌع و المعاوضة للعمارات و المنموالت و غٌرها بإسم الشركة وألغراض الشركة أمام الشهر 

والتولٌع على عمود التسهٌالت العمارى و التوثٌك وأمام الجهات الحكومٌة وغٌرالحكومٌة و المطاع العام و فطاع االعمال الخاص 

 13699برلم       21191118االئتمانٌة و أى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون و المصارف ، تارٌخ : 

هانى امٌن دروٌش خلٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌكون حك االدارة و التولبع للسٌد / هانى أمٌن دروٌش خلٌل  -  453

ة ( و نائبه السٌد / إسالم عدلى عبد الحمٌد عواض زلط  مجتمعٌن أو منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة و ) رئٌس مجلس االدار

التولٌع على عمود الشراء والبٌع و المعاوضة للعمارات و المنموالت و غٌرها بإسم الشركة وألغراض الشركة أمام الشهر العمارى و 

ة و المطاع العام و فطاع االعمال الخاص والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة و التوثٌك وأمام الجهات الحكومٌة وغٌرالحكومٌ

 13699برلم       21191118أى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون و المصارف ، تارٌخ : 

ولبع للسٌد / هانى اسالم عدلى عبدالحمٌد عواض زلط  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌكون حك االدارة و الت -  454

أمٌن دروٌش خلٌل ) رئٌس مجلس االدارة ( و نائبه السٌد / إسالم عدلى عبد الحمٌد عواض زلط  مجتمعٌن أو منفردٌن و لهما حك 

تمثٌل الشركة و التولٌع على عمود الشراء والبٌع و المعاوضة للعمارات و المنموالت و غٌرها بإسم الشركة وألغراض الشركة أمام 

العمارى و التوثٌك وأمام الجهات الحكومٌة وغٌرالحكومٌة و المطاع العام و فطاع االعمال الخاص والتولٌع على عمود  الشهر

 13699برلم       21191118التسهٌالت االئتمانٌة و أى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون و المصارف ، تارٌخ : 

مساهمة  عضو مجلس ادارة  والهٌئات المالٌة كالسحب و االٌداع و فتح وغلك دمحم عدلى عبدالحمٌد عواض زلط  شركة  -  455

الحسابات و الرهن و المرض والتولٌع على الشٌكات و حك االفراج عن راس المال المودع بالبنن  و لهما حك توكٌل الغٌر فى كل 

برلم       21191118ختصاص ( ، تارٌخ : أو بعض ما ذكر.   )ٌلزم موافمة الجمعٌة العامة المسبمة على بٌع االصول واال

13699 

هانى امٌن دروٌش خلٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والهٌئات المالٌة كالسحب و االٌداع و فتح وغلك الحسابات و  -  456

فى كل أو بعض ما الرهن و المرض والتولٌع على الشٌكات و حك االفراج عن راس المال المودع بالبنن  و لهما حك توكٌل الغٌر 

 13699برلم       21191118ذكر.   )ٌلزم موافمة الجمعٌة العامة المسبمة على بٌع االصول واالختصاص ( ، تارٌخ : 

اسالم عدلى عبدالحمٌد عواض زلط  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والهٌئات المالٌة كالسحب و االٌداع و فتح  -  457

و المرض والتولٌع على الشٌكات و حك االفراج عن راس المال المودع بالبنن  و لهما حك توكٌل الغٌر وغلك الحسابات و الرهن 

برلم       21191118فى كل أو بعض ما ذكر.   )ٌلزم موافمة الجمعٌة العامة المسبمة على بٌع االصول واالختصاص ( ، تارٌخ : 

13699 

 لٌة محدودة  مدٌر عام  وٌباشر المدٌران وظائفهما لمدة غٌر محددة دمحم ابراهٌم محمود ابراهٌم  ذات مسئو -  458

ٌمثل المدٌران الشركة فً عاللتها مع الغٌر وللمدٌر/دمحم إبراهٌم محمود إبراهٌم  )منفرداً( فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة       

انون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة , وإجراء كافة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو الم

العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلً األخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء مستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

 5863برلم       21191118وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالغ والتعامل مع جمٌع ، تارٌخ : 

 نٌروز محمود سعد دمحم العمرى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌران وظائفهما لمدة غٌر محددة  -  459



 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

ٌمثل المدٌران الشركة فً عاللتها مع الغٌر وللمدٌر/دمحم إبراهٌم محمود إبراهٌم  )منفرداً( فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة       

ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة , وإجراء كافة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا 

العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلً األخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء مستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

 5863برلم       21191118رٌخ : وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالغ والتعامل مع جمٌع ، تا

دمحم ابراهٌم محمود ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وتولٌع وتحوٌل وبٌع  -  461

باألجل  وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو

والتولٌع أمام الشهر العماري علً كافة العمود , والحك فً لبض واستالم المبالغ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات , 

وحك شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت وله التعامل مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌة بؤي نوع من 

 5863برلم       21191118ٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع علً الشٌكات ، تارٌخ : المعامالت المال

نٌروز محمود سعد دمحم العمرى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وتولٌع وتحوٌل وبٌع  -  461

فمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والص

والتولٌع أمام الشهر العماري علً كافة العمود , والحك فً لبض واستالم المبالغ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات , 

لهٌئات المالٌة بؤي نوع من وحك شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت وله التعامل مع البنون والمصارف وا

 5863برلم       21191118المعامالت المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع علً الشٌكات ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم محمود ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وفتح وغلك الحسابات واألفراج عن رأسمال الشركة والرهن  -  462

من أصول الشركة وال ٌكون التصرف ملزماً للشركة إال إذا ولعه للمدٌر مشفوعاً بالصفة التً  والمرض والتصرف فً أى أصل

ٌتعامل بها وله تفوٌض أو توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر وللمدٌرة / نٌروز محمود سعد دمحم العمرى حك إدارة العاللات العامة 

 5863برلم       21191118للشركة ، تارٌخ : 

روز محمود سعد دمحم العمرى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وفتح وغلك الحسابات واألفراج عن رأسمال الشركة والرهن نٌ -  463

والمرض والتصرف فً أى أصل من أصول الشركة وال ٌكون التصرف ملزماً للشركة إال إذا ولعه للمدٌر مشفوعاً بالصفة التً 

أو بعض ما ذكر وللمدٌرة / نٌروز محمود سعد دمحم العمرى حك إدارة العاللات العامة  ٌتعامل بها وله تفوٌض أو توكٌل الغٌر فً كل

 5863برلم       21191118للشركة ، تارٌخ : 

دمحم سٌد احمد محجوب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض رئٌس مجلس األدارة منفردا فى التولٌع نٌابة عن  -  464

وجمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والتولٌع على كافة العمود واأللتزامات بؤسم الشركة ولرئٌس الشركة وتمثٌلها امام الغٌر 

مجلس األدارة السٌد / دمحم سٌد أحمد محجوب وعضو مجلس األدارة السٌد / على سٌد أحمد محجوب مجتمعٌن أو منفردٌن احك 

ألٌداع والتولٌع على الشٌكات وإستالم كشوف الحساب وكافة المعامالت التولٌع أمام البنون وفتح الحسابات بؤسم الشركة والسحب وا

 6931برلم       21191118المالٌة مع البنون و شراء كافة األموال المنمولة والعمارٌة ، تارٌخ : 

ن ٌشاء فى دمحم سٌد احمد محجوب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والسٌارات باسم الشركة وله أن ٌفوض أو ٌوكل م -  465

 6931برلم       21191118كل أو بعض ما سبك ) ٌلزم موافمه الجمٌة العامة لالختصاص على بٌع االصول ( ، تارٌخ : 

هانى حسن بسٌونى على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ممر االبراهٌمٌة بنطاق حً وسط.االسكندرٌة  بدال من السٌد / عادل  -  466

 2936برلم       21191118البدرى خلف طه ، تارٌخ : 

عادل البدرى خلف طه  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ممر االبراهٌمٌة بنطاق حً وسط.االسكندرٌة  بدال من السٌد / عادل  -  467

 2936برلم       21191118البدرى خلف طه ، تارٌخ : 

 2936برلم       21191118هانى حسن بسٌونى على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  استماله ، تارٌخ :  -  468

 2936برلم       21191118عادل البدرى خلف طه  شركة مساهمة  مدٌر فرع  استماله ، تارٌخ :  -  469

    21191118خالد دمحم عبدهللا دمحم شعٌر  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  471

 3612برلم   



 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

    21191118خالد دمحم عبدهللا دمحم شعٌر  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  471

 3612برلم   

دمحم عبدهللا دمحم شعٌر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  472

 3612برلم       21191118

دمحم عبدهللا دمحم شعٌر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  473

 3612برلم       21191118

برلم       21191118أمنٌة دمحم عبدهللا دمحم شعٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  474

3612 

برلم       21191118أمنٌة دمحم عبدهللا دمحم شعٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  475

3612 

اعاده تشكٌل وتعٌٌن -2تجدٌد تعٌٌن مجلس االداره .-1دمحم ادمحم ٌوسف ادمحم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   -  476

مع االبماء على االختصاصات لجمٌع االعضاء ورئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االداره كما هى بما فى  مجلس االداره

 2251برلم       21191118ذلن السحب واالٌداع فى البنون ، تارٌخ : 

اعاده تشكٌل وتعٌٌن -2تجدٌد تعٌٌن مجلس االداره .-1دمحم ادمحم ٌوسف ادمحم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   -  477

مجلس االداره مع االبماء على االختصاصات لجمٌع االعضاء ورئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االداره كما هى بما فى 

 2251برلم       21191118ذلن السحب واالٌداع فى البنون ، تارٌخ : 

اعاده تشكٌل وتعٌٌن مجلس -2ٌد تعٌٌن مجلس االداره .تجد-1ادمحم ٌوسف ادمحم زاٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  478

االداره مع االبماء على االختصاصات لجمٌع االعضاء ورئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االداره كما هى بما فى ذلن 

 2251برلم       21191118السحب واالٌداع فى البنون ، تارٌخ : 

اعاده تشكٌل وتعٌٌن مجلس -2تجدٌد تعٌٌن مجلس االداره .-1مة  عضو مجلس ادارة  ادمحم ٌوسف ادمحم زاٌد  شركة مساه -  479

االداره مع االبماء على االختصاصات لجمٌع االعضاء ورئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االداره كما هى بما فى ذلن 

 2251برلم       21191118السحب واالٌداع فى البنون ، تارٌخ : 

اعاده تشكٌل وتعٌٌن مجلس -2تجدٌد تعٌٌن مجلس االداره .-1 ٌوسف ادمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  طارق ادمحم -  481

االداره مع االبماء على االختصاصات لجمٌع االعضاء ورئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االداره كما هى بما فى ذلن 

 2251برلم       21191118السحب واالٌداع فى البنون ، تارٌخ : 

اعاده تشكٌل وتعٌٌن مجلس -2تجدٌد تعٌٌن مجلس االداره .-1طارق ادمحم ٌوسف ادمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  481

االداره مع االبماء على االختصاصات لجمٌع االعضاء ورئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االداره كما هى بما فى ذلن 

 2251برلم       21191118نون ، تارٌخ : السحب واالٌداع فى الب

 2936برلم       21191118عادل البدرى خلف طه  شركة مساهمة  مدٌر فرع  استماله ، تارٌخ :  -  482

 2936برلم       21191118هانى حسن بسٌونى على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  استماله ، تارٌخ :  -  483

ساهمة  مدٌر فرع  ممر االبراهٌمٌة بنطاق حً وسط.االسكندرٌة  بدال من السٌد / عادل عادل البدرى خلف طه  شركة م -  484

 2936برلم       21191118البدرى خلف طه ، تارٌخ : 

هانى حسن بسٌونى على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ممر االبراهٌمٌة بنطاق حً وسط.االسكندرٌة  بدال من السٌد / عادل  -  485

 2936برلم       21191118تارٌخ : البدرى خلف طه ، 

شادى مصطفى دمحم دمحم فخرى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  علً أن ٌكون حك التولٌع علً معامالت الشركة  -  486

 -وتعهداتها للساده اعضاء مجلس األدارة:



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 242 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 السٌد / شادي مصطفً دمحم دمحم فخري       رئٌس مجلس اإلدارة  منفردا فً 

العمود والمعامالت الداخله ضمن غرض الشركه وعلً األخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمً الشركه وتحدٌد  اجراء كافه

مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافه المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات األذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع 

 9866برلم       21191118عامالت الشركه بالنمد او باألجل ، تارٌخ : العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بم

شادى مصطفى دمحم دمحم فخرى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و الحك فً شراء جمٌع البضائع والمهمات والمواد  -  487

ف أنواعها و فتح االعتمادات المستندٌة والمنموالت والحك فى االفراج عن رأس مال الشركة وفتـــــح  الحسابات بالبنون على أختال

وتعدٌلها والغائها وحك التولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة والمروض و حك االلتراض والرهن وحك كفالة الغٌر وحك التولٌع 

والرهـــن علً  الشٌكات وصرفها و له حك شراء وبٌع أى أصل من أصول الشركة ثابته أو منمولة والتولٌع على عمود البٌع  

 9866برلم       21191118والمعاوضـــة للعمارات والمنموالت وغٌرها بؤسم الشركة والغراض ، تارٌخ : 

شادى مصطفى دمحم دمحم فخرى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الشركة و حك التولٌع على عمود شراء وبٌع  السٌارات  -  488

ة التجارٌــــة والسجل التجــــارى ومصلحة الضرائب ولجان الطعن ومكتب العمل و بكافة أنواعها ، و فى التولٌع امام الغرف

التؤمٌنات االجتماعٌة والمرور وجمٌع الجهات وجمٌع الهٌئات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام 

لشركه وله الحك فى تفوٌض أو توكٌل الغٌر فى كل والخاص  والتولٌع أمام الشهر العمارى و التوثٌك  بؤسم الشركه وألغراض ا

 9866برلم       21191118اوبعض ماذكر . ، تارٌخ : 

ابراهٌم فاروق ابراهٌم  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة المادمة كما  -  489

 بالتشكٌل 

 جلس اإلدارة لتصبح كالتالى :الموافمة على اضافة صالحٌات لرئٌس  م -1

للسٌد/ عمرو فاروق إبراهٌم  -تظل جمٌع الصالحٌات المإشر بها بالسجل التجارى كما هى دون أى تعدٌل وٌضاف إلٌها  -

    21191119دمحم رئٌس مجلس اإلدارة منفرداً الحك فى بٌع سٌارات الشركة بجمٌع أنواعها )مالكى ، نمل ، أتوبٌس(. ، تارٌخ : 

 144429   برلم

ابراهٌم فاروق ابراهٌم  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة المادمة كما  -  491

 بالتشكٌل 

 الموافمة على اضافة صالحٌات لرئٌس  مجلس اإلدارة لتصبح كالتالى : -1

للسٌد/ عمرو فاروق إبراهٌم  -ون أى تعدٌل وٌضاف إلٌها تظل جمٌع الصالحٌات المإشر بها بالسجل التجارى كما هى د -

    21191119دمحم رئٌس مجلس اإلدارة منفرداً الحك فى بٌع سٌارات الشركة بجمٌع أنواعها )مالكى ، نمل ، أتوبٌس(. ، تارٌخ : 

 144429برلم   

أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة المادمة كما  ابراهٌم فاروق ابراهٌم  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة -  491

 بالتشكٌل 

 الموافمة على اضافة صالحٌات لرئٌس  مجلس اإلدارة لتصبح كالتالى : -1

للسٌد/ عمرو فاروق إبراهٌم  -تظل جمٌع الصالحٌات المإشر بها بالسجل التجارى كما هى دون أى تعدٌل وٌضاف إلٌها  -

    21191119دمحم رئٌس مجلس اإلدارة منفرداً الحك فى بٌع سٌارات الشركة بجمٌع أنواعها )مالكى ، نمل ، أتوبٌس(. ، تارٌخ : 

 144429برلم   

وق ابراهٌم  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة المادمة كما ابراهٌم فار -  492

 بالتشكٌل 

 الموافمة على اضافة صالحٌات لرئٌس  مجلس اإلدارة لتصبح كالتالى : -1



 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

سٌد/ عمرو فاروق إبراهٌم لل -تظل جمٌع الصالحٌات المإشر بها بالسجل التجارى كما هى دون أى تعدٌل وٌضاف إلٌها  -

    21191119دمحم رئٌس مجلس اإلدارة منفرداً الحك فى بٌع سٌارات الشركة بجمٌع أنواعها )مالكى ، نمل ، أتوبٌس(. ، تارٌخ : 

 144429برلم   

رة المادمة كما ابراهٌم فاروق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفت -  493

 بالتشكٌل 

 الموافمة على اضافة صالحٌات لرئٌس  مجلس اإلدارة لتصبح كالتالى : -1

للسٌد/ عمرو فاروق إبراهٌم  -تظل جمٌع الصالحٌات المإشر بها بالسجل التجارى كما هى دون أى تعدٌل وٌضاف إلٌها  -

    21191119جمٌع أنواعها )مالكى ، نمل ، أتوبٌس(. ، تارٌخ : دمحم رئٌس مجلس اإلدارة منفرداً الحك فى بٌع سٌارات الشركة ب

 144429برلم   

ابراهٌم فاروق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة المادمة كما  -  494

 بالتشكٌل 

 التالى :الموافمة على اضافة صالحٌات لرئٌس  مجلس اإلدارة لتصبح ك -1

للسٌد/ عمرو فاروق إبراهٌم  -تظل جمٌع الصالحٌات المإشر بها بالسجل التجارى كما هى دون أى تعدٌل وٌضاف إلٌها  -

    21191119دمحم رئٌس مجلس اإلدارة منفرداً الحك فى بٌع سٌارات الشركة بجمٌع أنواعها )مالكى ، نمل ، أتوبٌس(. ، تارٌخ : 

 144429برلم   

 حسام فاروق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة المادمة كما دمحم -  495

 بالتشكٌل 

 الموافمة على اضافة صالحٌات لرئٌس  مجلس اإلدارة لتصبح كالتالى : -1

للسٌد/ عمرو فاروق إبراهٌم  -ف إلٌها تظل جمٌع الصالحٌات المإشر بها بالسجل التجارى كما هى دون أى تعدٌل وٌضا -

    21191119دمحم رئٌس مجلس اإلدارة منفرداً الحك فى بٌع سٌارات الشركة بجمٌع أنواعها )مالكى ، نمل ، أتوبٌس(. ، تارٌخ : 

 144429برلم   

إلدارة عن الفترة المادمة كما دمحم حسام فاروق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة أعضاء مجلس ا -  496

 بالتشكٌل 

 الموافمة على اضافة صالحٌات لرئٌس  مجلس اإلدارة لتصبح كالتالى : -1

للسٌد/ عمرو فاروق إبراهٌم  -تظل جمٌع الصالحٌات المإشر بها بالسجل التجارى كما هى دون أى تعدٌل وٌضاف إلٌها  -

    21191119ٌارات الشركة بجمٌع أنواعها )مالكى ، نمل ، أتوبٌس(. ، تارٌخ : دمحم رئٌس مجلس اإلدارة منفرداً الحك فى بٌع س

 144429برلم   

دمحم حسام فاروق ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة المادمة كما  -  497

 بالتشكٌل 

 اإلدارة لتصبح كالتالى : الموافمة على اضافة صالحٌات لرئٌس  مجلس -1

للسٌد/ عمرو فاروق إبراهٌم  -تظل جمٌع الصالحٌات المإشر بها بالسجل التجارى كما هى دون أى تعدٌل وٌضاف إلٌها  -

    21191119دمحم رئٌس مجلس اإلدارة منفرداً الحك فى بٌع سٌارات الشركة بجمٌع أنواعها )مالكى ، نمل ، أتوبٌس(. ، تارٌخ : 

 144429برلم   

دمحم حسام فاروق ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة المادمة كما  -  498

 بالتشكٌل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 244 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الموافمة على اضافة صالحٌات لرئٌس  مجلس اإلدارة لتصبح كالتالى : -1

للسٌد/ عمرو فاروق إبراهٌم  -ون أى تعدٌل وٌضاف إلٌها تظل جمٌع الصالحٌات المإشر بها بالسجل التجارى كما هى د -

    21191119دمحم رئٌس مجلس اإلدارة منفرداً الحك فى بٌع سٌارات الشركة بجمٌع أنواعها )مالكى ، نمل ، أتوبٌس(. ، تارٌخ : 

 144429برلم   

مدة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة المادمة كما دمحم حسام فاروق ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد  -  499

 بالتشكٌل 

 الموافمة على اضافة صالحٌات لرئٌس  مجلس اإلدارة لتصبح كالتالى : -1

للسٌد/ عمرو فاروق إبراهٌم  -تظل جمٌع الصالحٌات المإشر بها بالسجل التجارى كما هى دون أى تعدٌل وٌضاف إلٌها  -

    21191119اً الحك فى بٌع سٌارات الشركة بجمٌع أنواعها )مالكى ، نمل ، أتوبٌس(. ، تارٌخ : دمحم رئٌس مجلس اإلدارة منفرد

 144429برلم   

دمحم حسام فاروق ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة المادمة كما  -  511

 بالتشكٌل 

 حٌات لرئٌس  مجلس اإلدارة لتصبح كالتالى :الموافمة على اضافة صال -1

للسٌد/ عمرو فاروق إبراهٌم  -تظل جمٌع الصالحٌات المإشر بها بالسجل التجارى كما هى دون أى تعدٌل وٌضاف إلٌها  -

    21191119دمحم رئٌس مجلس اإلدارة منفرداً الحك فى بٌع سٌارات الشركة بجمٌع أنواعها )مالكى ، نمل ، أتوبٌس(. ، تارٌخ : 

 144429برلم   

دمحم حسام فاروق ابراهٌم  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة المادمة كما  -  511

 بالتشكٌل 

 الموافمة على اضافة صالحٌات لرئٌس  مجلس اإلدارة لتصبح كالتالى : -1

للسٌد/ عمرو فاروق إبراهٌم  -تظل جمٌع الصالحٌات المإشر بها بالسجل التجارى كما هى دون أى تعدٌل وٌضاف إلٌها  -

    21191119دمحم رئٌس مجلس اإلدارة منفرداً الحك فى بٌع سٌارات الشركة بجمٌع أنواعها )مالكى ، نمل ، أتوبٌس(. ، تارٌخ : 

 144429برلم   

اروق ابراهٌم  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة المادمة كما دمحم حسام ف -  512

 بالتشكٌل 

 الموافمة على اضافة صالحٌات لرئٌس  مجلس اإلدارة لتصبح كالتالى : -1

للسٌد/ عمرو فاروق إبراهٌم  -تظل جمٌع الصالحٌات المإشر بها بالسجل التجارى كما هى دون أى تعدٌل وٌضاف إلٌها  -

    21191119دمحم رئٌس مجلس اإلدارة منفرداً الحك فى بٌع سٌارات الشركة بجمٌع أنواعها )مالكى ، نمل ، أتوبٌس(. ، تارٌخ : 

 144429برلم   

لفترة المادمة كما دمحم حسام فاروق ابراهٌم  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة أعضاء مجلس اإلدارة عن ا -  513

 بالتشكٌل 

 الموافمة على اضافة صالحٌات لرئٌس  مجلس اإلدارة لتصبح كالتالى : -1

للسٌد/ عمرو فاروق إبراهٌم  -تظل جمٌع الصالحٌات المإشر بها بالسجل التجارى كما هى دون أى تعدٌل وٌضاف إلٌها  -

    21191119ة بجمٌع أنواعها )مالكى ، نمل ، أتوبٌس(. ، تارٌخ : دمحم رئٌس مجلس اإلدارة منفرداً الحك فى بٌع سٌارات الشرك

 144429برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 245 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دمحم حسام فاروق ابراهٌم  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة المادمة كما  -  514

 بالتشكٌل 

 بح كالتالى :الموافمة على اضافة صالحٌات لرئٌس  مجلس اإلدارة لتص -1

للسٌد/ عمرو فاروق إبراهٌم  -تظل جمٌع الصالحٌات المإشر بها بالسجل التجارى كما هى دون أى تعدٌل وٌضاف إلٌها  -

    21191119دمحم رئٌس مجلس اإلدارة منفرداً الحك فى بٌع سٌارات الشركة بجمٌع أنواعها )مالكى ، نمل ، أتوبٌس(. ، تارٌخ : 

 144429برلم   

دمحم حسام فاروق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة المادمة كما  -  515

 بالتشكٌل 

 الموافمة على اضافة صالحٌات لرئٌس  مجلس اإلدارة لتصبح كالتالى : -1

للسٌد/ عمرو فاروق إبراهٌم  -وٌضاف إلٌها تظل جمٌع الصالحٌات المإشر بها بالسجل التجارى كما هى دون أى تعدٌل  -

    21191119دمحم رئٌس مجلس اإلدارة منفرداً الحك فى بٌع سٌارات الشركة بجمٌع أنواعها )مالكى ، نمل ، أتوبٌس(. ، تارٌخ : 

 144429برلم   

لس اإلدارة عن الفترة المادمة كما دمحم حسام فاروق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة أعضاء مج -  516

 بالتشكٌل 

 الموافمة على اضافة صالحٌات لرئٌس  مجلس اإلدارة لتصبح كالتالى : -1

للسٌد/ عمرو فاروق إبراهٌم  -تظل جمٌع الصالحٌات المإشر بها بالسجل التجارى كما هى دون أى تعدٌل وٌضاف إلٌها  -

    21191119ٌع سٌارات الشركة بجمٌع أنواعها )مالكى ، نمل ، أتوبٌس(. ، تارٌخ : دمحم رئٌس مجلس اإلدارة منفرداً الحك فى ب

 144429برلم   

عمرو فاروق ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة المادمة كما  -  517

 بالتشكٌل 

 اإلدارة لتصبح كالتالى :الموافمة على اضافة صالحٌات لرئٌس  مجلس  -1

للسٌد/ عمرو فاروق إبراهٌم  -تظل جمٌع الصالحٌات المإشر بها بالسجل التجارى كما هى دون أى تعدٌل وٌضاف إلٌها  -

    21191119دمحم رئٌس مجلس اإلدارة منفرداً الحك فى بٌع سٌارات الشركة بجمٌع أنواعها )مالكى ، نمل ، أتوبٌس(. ، تارٌخ : 

 144429برلم   

عمرو فاروق ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة المادمة كما  -  518

 بالتشكٌل 

 الموافمة على اضافة صالحٌات لرئٌس  مجلس اإلدارة لتصبح كالتالى : -1

للسٌد/ عمرو فاروق إبراهٌم  -تعدٌل وٌضاف إلٌها تظل جمٌع الصالحٌات المإشر بها بالسجل التجارى كما هى دون أى  -

    21191119دمحم رئٌس مجلس اإلدارة منفرداً الحك فى بٌع سٌارات الشركة بجمٌع أنواعها )مالكى ، نمل ، أتوبٌس(. ، تارٌخ : 

 144429برلم   

جلس اإلدارة عن الفترة المادمة كما عمرو فاروق ابراهٌم دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة أعضاء م -  519

 بالتشكٌل 

 الموافمة على اضافة صالحٌات لرئٌس  مجلس اإلدارة لتصبح كالتالى : -1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 246 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

للسٌد/ عمرو فاروق إبراهٌم  -تظل جمٌع الصالحٌات المإشر بها بالسجل التجارى كما هى دون أى تعدٌل وٌضاف إلٌها  -

    21191119بٌع سٌارات الشركة بجمٌع أنواعها )مالكى ، نمل ، أتوبٌس(. ، تارٌخ : دمحم رئٌس مجلس اإلدارة منفرداً الحك فى 

 144429برلم   

عمرو فاروق ابراهٌم دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة المادمة كما  -  511

 بالتشكٌل 

 اإلدارة لتصبح كالتالى : الموافمة على اضافة صالحٌات لرئٌس  مجلس -1

للسٌد/ عمرو فاروق إبراهٌم  -تظل جمٌع الصالحٌات المإشر بها بالسجل التجارى كما هى دون أى تعدٌل وٌضاف إلٌها  -

    21191119دمحم رئٌس مجلس اإلدارة منفرداً الحك فى بٌع سٌارات الشركة بجمٌع أنواعها )مالكى ، نمل ، أتوبٌس(. ، تارٌخ : 

 144429برلم   

عمرو فاروق ابراهٌم دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة المادمة كما  -  511

 بالتشكٌل 

 الموافمة على اضافة صالحٌات لرئٌس  مجلس اإلدارة لتصبح كالتالى : -1

للسٌد/ عمرو فاروق إبراهٌم  -تظل جمٌع الصالحٌات المإشر بها بالسجل التجارى كما هى دون أى تعدٌل وٌضاف إلٌها  -

    21191119دمحم رئٌس مجلس اإلدارة منفرداً الحك فى بٌع سٌارات الشركة بجمٌع أنواعها )مالكى ، نمل ، أتوبٌس(. ، تارٌخ : 

 144429برلم   

ابراهٌم دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة المادمة كما عمرو فاروق  -  512

 بالتشكٌل 

 الموافمة على اضافة صالحٌات لرئٌس  مجلس اإلدارة لتصبح كالتالى : -1

د/ عمرو فاروق إبراهٌم للسٌ -تظل جمٌع الصالحٌات المإشر بها بالسجل التجارى كما هى دون أى تعدٌل وٌضاف إلٌها  -

    21191119دمحم رئٌس مجلس اإلدارة منفرداً الحك فى بٌع سٌارات الشركة بجمٌع أنواعها )مالكى ، نمل ، أتوبٌس(. ، تارٌخ : 

 144429برلم   

ادمة كما عمرو فاروق ابراهٌم دمحم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة الم -  513

 بالتشكٌل 

 الموافمة على اضافة صالحٌات لرئٌس  مجلس اإلدارة لتصبح كالتالى : -1

للسٌد/ عمرو فاروق إبراهٌم  -تظل جمٌع الصالحٌات المإشر بها بالسجل التجارى كما هى دون أى تعدٌل وٌضاف إلٌها  -

    21191119نواعها )مالكى ، نمل ، أتوبٌس(. ، تارٌخ : دمحم رئٌس مجلس اإلدارة منفرداً الحك فى بٌع سٌارات الشركة بجمٌع أ

 144429برلم   

عمرو فاروق ابراهٌم دمحم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة المادمة كما  -  514

 بالتشكٌل 

 الموافمة على اضافة صالحٌات لرئٌس  مجلس اإلدارة لتصبح كالتالى : -1

للسٌد/ عمرو فاروق إبراهٌم  -تظل جمٌع الصالحٌات المإشر بها بالسجل التجارى كما هى دون أى تعدٌل وٌضاف إلٌها  -

    21191119دمحم رئٌس مجلس اإلدارة منفرداً الحك فى بٌع سٌارات الشركة بجمٌع أنواعها )مالكى ، نمل ، أتوبٌس(. ، تارٌخ : 

 144429برلم   

براهٌم دمحم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة المادمة كما عمرو فاروق ا -  515

 بالتشكٌل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 247 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الموافمة على اضافة صالحٌات لرئٌس  مجلس اإلدارة لتصبح كالتالى : -1

عمرو فاروق إبراهٌم  للسٌد/ -تظل جمٌع الصالحٌات المإشر بها بالسجل التجارى كما هى دون أى تعدٌل وٌضاف إلٌها  -

    21191119دمحم رئٌس مجلس اإلدارة منفرداً الحك فى بٌع سٌارات الشركة بجمٌع أنواعها )مالكى ، نمل ، أتوبٌس(. ، تارٌخ : 

 144429برلم   

مة كما عمرو فاروق ابراهٌم دمحم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة الماد -  516

 بالتشكٌل 

 الموافمة على اضافة صالحٌات لرئٌس  مجلس اإلدارة لتصبح كالتالى : -1

للسٌد/ عمرو فاروق إبراهٌم  -تظل جمٌع الصالحٌات المإشر بها بالسجل التجارى كما هى دون أى تعدٌل وٌضاف إلٌها  -

    21191119اعها )مالكى ، نمل ، أتوبٌس(. ، تارٌخ : دمحم رئٌس مجلس اإلدارة منفرداً الحك فى بٌع سٌارات الشركة بجمٌع أنو

 144429برلم   

عمرو فاروق ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة المادمة كما  -  517

 بالتشكٌل 

 الموافمة على اضافة صالحٌات لرئٌس  مجلس اإلدارة لتصبح كالتالى : -1

للسٌد/ عمرو فاروق إبراهٌم  -تظل جمٌع الصالحٌات المإشر بها بالسجل التجارى كما هى دون أى تعدٌل وٌضاف إلٌها  -

    21191119دمحم رئٌس مجلس اإلدارة منفرداً الحك فى بٌع سٌارات الشركة بجمٌع أنواعها )مالكى ، نمل ، أتوبٌس(. ، تارٌخ : 

 144429برلم   

راهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة المادمة كما عمرو فاروق اب -  518

 بالتشكٌل 

 الموافمة على اضافة صالحٌات لرئٌس  مجلس اإلدارة لتصبح كالتالى : -1

عمرو فاروق إبراهٌم  للسٌد/ -تظل جمٌع الصالحٌات المإشر بها بالسجل التجارى كما هى دون أى تعدٌل وٌضاف إلٌها  -

    21191119دمحم رئٌس مجلس اإلدارة منفرداً الحك فى بٌع سٌارات الشركة بجمٌع أنواعها )مالكى ، نمل ، أتوبٌس(. ، تارٌخ : 

 144429برلم   

لمادمة كما ابراهٌم فاروق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة ا -  519

 بالتشكٌل 

 الموافمة على اضافة صالحٌات لرئٌس  مجلس اإلدارة لتصبح كالتالى : -1

للسٌد/ عمرو فاروق إبراهٌم  -تظل جمٌع الصالحٌات المإشر بها بالسجل التجارى كما هى دون أى تعدٌل وٌضاف إلٌها  -

    21191119أنواعها )مالكى ، نمل ، أتوبٌس(. ، تارٌخ :  دمحم رئٌس مجلس اإلدارة منفرداً الحك فى بٌع سٌارات الشركة بجمٌع

 144429برلم   

ابراهٌم فاروق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة المادمة كما  -  521

 بالتشكٌل 

 لى :الموافمة على اضافة صالحٌات لرئٌس  مجلس اإلدارة لتصبح كالتا -1

للسٌد/ عمرو فاروق إبراهٌم  -تظل جمٌع الصالحٌات المإشر بها بالسجل التجارى كما هى دون أى تعدٌل وٌضاف إلٌها  -

    21191119دمحم رئٌس مجلس اإلدارة منفرداً الحك فى بٌع سٌارات الشركة بجمٌع أنواعها )مالكى ، نمل ، أتوبٌس(. ، تارٌخ : 

 144429برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 248 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ابراهٌم فاروق ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة المادمة كما  -  521

 بالتشكٌل 

 الموافمة على اضافة صالحٌات لرئٌس  مجلس اإلدارة لتصبح كالتالى : -1

للسٌد/ عمرو فاروق إبراهٌم  -ٌل وٌضاف إلٌها تظل جمٌع الصالحٌات المإشر بها بالسجل التجارى كما هى دون أى تعد -

    21191119دمحم رئٌس مجلس اإلدارة منفرداً الحك فى بٌع سٌارات الشركة بجمٌع أنواعها )مالكى ، نمل ، أتوبٌس(. ، تارٌخ : 

 144429برلم   

جلس اإلدارة عن الفترة المادمة كما ابراهٌم فاروق ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة أعضاء م -  522

 بالتشكٌل 

 الموافمة على اضافة صالحٌات لرئٌس  مجلس اإلدارة لتصبح كالتالى : -1

للسٌد/ عمرو فاروق إبراهٌم  -تظل جمٌع الصالحٌات المإشر بها بالسجل التجارى كما هى دون أى تعدٌل وٌضاف إلٌها  -

    21191119بٌع سٌارات الشركة بجمٌع أنواعها )مالكى ، نمل ، أتوبٌس(. ، تارٌخ : دمحم رئٌس مجلس اإلدارة منفرداً الحك فى 

 144429برلم   

ابراهٌم فاروق ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة المادمة كما  -  523

 بالتشكٌل 

 جلس اإلدارة لتصبح كالتالى :الموافمة على اضافة صالحٌات لرئٌس  م -1

للسٌد/ عمرو فاروق إبراهٌم  -تظل جمٌع الصالحٌات المإشر بها بالسجل التجارى كما هى دون أى تعدٌل وٌضاف إلٌها  -

    21191119دمحم رئٌس مجلس اإلدارة منفرداً الحك فى بٌع سٌارات الشركة بجمٌع أنواعها )مالكى ، نمل ، أتوبٌس(. ، تارٌخ : 

 144429   برلم

ابراهٌم فاروق ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة المادمة كما  -  524

 بالتشكٌل 

 الموافمة على اضافة صالحٌات لرئٌس  مجلس اإلدارة لتصبح كالتالى : -1

للسٌد/ عمرو فاروق إبراهٌم  -دون أى تعدٌل وٌضاف إلٌها تظل جمٌع الصالحٌات المإشر بها بالسجل التجارى كما هى  -

    21191119دمحم رئٌس مجلس اإلدارة منفرداً الحك فى بٌع سٌارات الشركة بجمٌع أنواعها )مالكى ، نمل ، أتوبٌس(. ، تارٌخ : 

 144429برلم   

لتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن أو منفردٌن فً ذات مسئولٌة محدودة  تحمٌل  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عال  5415تاشٌر  -  525

هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة 

 للجمعٌة العامة .

رض الشركة كعمود الشراء والتعالد والتخصٌص وللمدٌرٌن ) مجتمعٌن أو منفردٌن ( إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن غ

واإلٌجار وحك االنتفاع  وبٌع منتجات الشركة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة . والحك 

 13463برلم       21191119فً شراء جمٌع ، تارٌخ : 

المدٌرون الشركة فً عاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن أو منفردٌن فً ذات مسئولٌة محدودة  تحمٌل  ٌمثل   5415تاشٌر  -  526

هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة 

 للجمعٌة العامة .

معامالت الداخلة ضمن غرض الشركة كعمود الشراء والتعالد والتخصٌص وللمدٌرٌن ) مجتمعٌن أو منفردٌن ( إجراء كافة العمود وال

واإلٌجار وحك االنتفاع  وبٌع منتجات الشركة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة . والحك 

 13463برلم       21191119فً شراء جمٌع ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 249 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

محدودة  تحمٌل  المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والمشترٌات والمبادالت والتعامل  ذات مسئولٌة  5415تاشٌر  -  527

والتعالد مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والبنون والمصارف والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت المالٌة مثل فتح 

شٌكات والشهادات البنكٌة بؤنواعها وكشوف األرصدة  وما شابه ذلن الحسابات واإلفراج عن رأس مال الشركة  واستخراج دفاتر ال

أما بالنسبة لسحب والتولٌع على الشٌكات فٌلزم تولٌع ثالثة مدٌرٌن )مجتمعٌن( على أن ٌكون أحد المدٌرٌن منهم السٌد / أسامه دمحم 

 13463برلم       21191119السٌد محمود الجمال أو السٌد/ ، تارٌخ : 

ذات مسئولٌة محدودة  تحمٌل  المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والمشترٌات والمبادالت والتعامل   5415شٌر تا -  528

والتعالد مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والبنون والمصارف والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت المالٌة مثل فتح 

كة  واستخراج دفاتر الشٌكات والشهادات البنكٌة بؤنواعها وكشوف األرصدة  وما شابه ذلن الحسابات واإلفراج عن رأس مال الشر

أما بالنسبة لسحب والتولٌع على الشٌكات فٌلزم تولٌع ثالثة مدٌرٌن )مجتمعٌن( على أن ٌكون أحد المدٌرٌن منهم السٌد / أسامه دمحم 

 13463رلم   ب    21191119السٌد محمود الجمال أو السٌد/ ، تارٌخ : 

ذات مسئولٌة محدودة  تحمٌل  سعٌد دمحم حسٌن أبو الروس .أما بالنسبة للمروض والرهون وبٌع أصول   5415تاشٌر  -  529

الشركة وكذلن االشتران فً المإسسات األخرى فال ٌجوز اجراإها إال بعد موافمة جمٌع الشركاء وللمدٌرٌن الحك فً توكٌل الغٌر 

 13463برلم       21191119ك . ، تارٌخ : فً كل أو بعض مما سب

ذات مسئولٌة محدودة  تحمٌل  سعٌد دمحم حسٌن أبو الروس .أما بالنسبة للمروض والرهون وبٌع أصول   5415تاشٌر  -  531

ل الغٌر الشركة وكذلن االشتران فً المإسسات األخرى فال ٌجوز اجراإها إال بعد موافمة جمٌع الشركاء وللمدٌرٌن الحك فً توكٌ

 13463برلم       21191119فً كل أو بعض مما سبك . ، تارٌخ : 

حسٌن دمحم ابراهٌم حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج شرٌن موصى ودخول شرٌن موصى اخر مذكور  -  531

 12178برلم       21191119بعمد التعدٌل ، تارٌخ : 

 جابر عبد الوهاب السٌد -  532

ركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  أن ٌكون لرئٌس مجلس اإلدارة ونائب رئٌس مجلس اإلدارة منفردٌن أن مجتمعٌن كافة منتصر  ش 

السلطات الممررة إلدارة الشركة والتعامل بؤسمها بما فً ذلن حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع األبتدائٌة أو النهائٌة لألراضً 

األصول بؤسم الشركة ولصالح أغراضها، والحك فً الحضور وتمثٌل الشركة والتولٌع بؤسمها  والعمارات والمنموالت وغٌرها من

أمام مؤمورٌة الشهر العماري ومكاتب التوثٌك والجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ولطاع األعمال العام والخاص والمعامالت المالٌة 

 12932  برلم     21191119مع البنون والمصارف والهٌئات ، تارٌخ : 

 جابر عبد الوهاب السٌد -  533

منتصر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المالٌة بما فً ذلن المروض وعمود الرهن، وذلن فٌما عدا أختفظ به لمإسس الشركة  

فً حالة  فً هذا النظام أو لانون الشركة أو الئحته التنفٌذٌة وٌمثل رئٌس مجلس اإلدارة أو من ٌحدده مإسس الشركة من بٌنهم

تعددهم الشركة أمام المضاء والغٌر، وٌكون رئٌس مجلس اإلدارة ونائب رئٌس مجلس اإلدارة مسئولٌن عن إدراتها أمام مإسسٌها. ، 

 12932برلم       21191119تارٌخ : 

 11العمار رلم  الدور االول 12ٌوسف دمحم ٌوسف الصغٌر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  ادارى  الكائن فى : شمة  -  534

 4658برلم       21191111الماهرة ، تارٌخ :  -الزمالن  -شارع الصالح اٌوب 

 11الدور االول العمار رلم  12ٌوسف دمحم ٌوسف الصغٌر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  ادارى  الكائن فى : شمة  -  535

 4658برلم       21191111الماهرة ، تارٌخ :  -الزمالن  -شارع الصالح اٌوب 

شارع  11الدور االول العمار رلم  12ٌوسف دمحم ٌوسف الصغٌر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ادارى  الكائن فى : شمة  -  536

 4658برلم       21191111الماهرة ، تارٌخ :  -الزمالن  -الصالح اٌوب 

شارع  11الدور االول العمار رلم  12ٌوسف دمحم ٌوسف الصغٌر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ادارى  الكائن فى : شمة  -  537

 4658برلم       21191111الماهرة ، تارٌخ :  -الزمالن  -الصالح اٌوب 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 250 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

نتاج والجوده  مسئولٌة لانونٌة ولضائٌة وعن كافه مراحل اال-دمحم مصطفى احمد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر  مسئول لالنتاج -  538

.  وامام كافه الجهات والهٌئات المضائٌة والرلابٌة ومسئول امام كافة  الجهات الصحٌه والتموٌنٌه  وامام الهٌئة المومٌة للسالمة الغذاء

 147628برلم       21191111، تارٌخ : 

س ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة + اعادة تشكٌل ، تارٌخ : محسن عبده عوض عثمان  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجل -  539

 6267برلم       21191111

مى ٌوسف دمحم دمحم نبٌه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة + اعادة تشكٌل ، تارٌخ :  -  541

 6267برلم       21191111

ة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  تجدٌد مدة مجلس االدارة + اعادة نادٌة دمحم عادل عبد السالم  بركات  شرك -  541

 6267برلم       21191111تشكٌل ، تارٌخ : 

عوض عبده عوض عثمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد مدة مجلس االدارة + اعادة تشكٌل ،  -  542

 6267برلم       21191111تارٌخ : 

 6267برلم       21191111عبده عوض عثمان  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ : محسن  -  543

 6267برلم       21191111مى ٌوسف دمحم دمحم نبٌه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  544

برلم       21191111رة   ، تارٌخ : نادٌة دمحم عادل عبد السالم  بركات  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخب -  545

6267 

 6267برلم       21191111عوض عبده عوض عثمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :  -  546

 6267برلم       21191111محسن عبده عوض عثمان  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  547

 6267برلم       21191111 دمحم نبٌه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : مى ٌوسف دمحم -  548

برلم       21191111نادٌة دمحم عادل عبد السالم  بركات  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة   ، تارٌخ :  -  549

6267 

 6267برلم       21191111تدب   ، تارٌخ : عوض عبده عوض عثمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو من -  551

 6267برلم       21191111محسن عبده عوض عثمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل ، تارٌخ :  -  551

لم   بر    21191111نادٌة دمحم عادل عبد السالم  بركات  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل ، تارٌخ :  -  552

6267 

    21191111عوض عبده عوض عثمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تشكٌل ، تارٌخ :  -  553

 6267برلم   

 6267برلم       21191111محسن عبده عوض عثمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  554

 6267برلم       21191111شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :   نادٌة دمحم عادل عبد السالم  بركات -  555

 6267برلم       21191111عوض عبده عوض عثمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :  -  556

الكائنة بالطابك FCO4كندرٌة الوحدة رلم وائل حسٌن فإاد عبد العزٌز فإاد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الكائن فى سنتر االس -  557

 12254برلم       21191111االرضى من المركز محافظة االسكندرٌة ، 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

االسكندرٌة ،  -رمل اول -طرٌك الحرٌة  513بالعمار  317دمحم شولى دمحم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الكائن : الشمة  -  558

 6931برلم       21191111تارٌخ : 

احمد دمحم عبد المعبود  عبد اللطٌف صمر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تعٌٌن اعضاء مجلس االداره عن السنوات  -  559

 1868برلم       21191111، تارٌخ :  2122وحتى نهاٌه السنه المالٌه 2122 2121،  2121المالٌه 

 2121لس ادارة  تعٌٌن اعضاء مجلس االداره عن السنوات المالٌه دمحم مختار عبد المعبود صمر  شركة مساهمة  عضو مج -  561

 1868برلم       21191111، تارٌخ :  2122وحتى نهاٌه السنه المالٌه 2122 2121، 

،  2121عبد المنعم شحاته احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تعٌٌن اعضاء مجلس االداره عن السنوات المالٌه  -  561

 1868برلم       21191111، تارٌخ :  2122ى نهاٌه السنه المالٌه وحت2122 2121

 -مركز وادي النطرون  -مجدى السنوسى عبد الطٌف شاهٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  ناحٌة طرٌك الدبلوماسٌن  -  562

 11718برلم       21191111محافظة البحٌرة ، تارٌخ : 

)تجدٌد عضوٌه مجلس اداره الشركه -ضامن  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدبعمرو عواض حسن فراج  شركة ت -  563

 868برلم       21191111الحالى لمده ثالث سنوات جدٌده( ، تارٌخ : 

)تجدٌد عضوٌه مجلس اداره الشركه -عمرو عواض حسن فراج  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  564

 868برلم       21191111جدٌده( ، تارٌخ :  الحالى لمده ثالث سنوات

)تجدٌد عضوٌه مجلس اداره الشركه -عمرو عواض حسن فراج  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  565

 868برلم       21191111الحالى لمده ثالث سنوات جدٌده( ، تارٌخ : 

)تجدٌد عضوٌه مجلس اداره الشركه -عمرو عواض حسن فراج  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  566

 868برلم       21191111الحالى لمده ثالث سنوات جدٌده( ، تارٌخ : 

اره الشركه )تجدٌد عضوٌه مجلس اد-عمرو عواض حسن فراج  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  567

 868برلم       21191111الحالى لمده ثالث سنوات جدٌده( ، تارٌخ : 

)تجدٌد عضوٌه مجلس اداره الشركه -عمرو عواض حسن فراج  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  568

 868برلم       21191111الحالى لمده ثالث سنوات جدٌده( ، تارٌخ : 

)تجدٌد عضوٌه مجلس اداره الشركه -حسن فراج  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب عمرو عواض -  569

 868برلم       21191111الحالى لمده ثالث سنوات جدٌده( ، تارٌخ : 

)تجدٌد عضوٌه مجلس اداره الشركه -عمرو عواض حسن فراج  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  571

 868برلم       21191111الى لمده ثالث سنوات جدٌده( ، تارٌخ : الح

)تجدٌد عضوٌه مجلس اداره الشركه -عمرو عواض حسن فراج  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  571

 868برلم       21191111الحالى لمده ثالث سنوات جدٌده( ، تارٌخ : 

)تجدٌد عضوٌه مجلس اداره الشركه -ة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدبعمرو عواض حسن فراج  شرك -  572

 868برلم       21191111الحالى لمده ثالث سنوات جدٌده( ، تارٌخ : 

)تجدٌد عضوٌه مجلس اداره الشركه -عمرو عواض حسن فراج  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  573

 868برلم       21191111سنوات جدٌده( ، تارٌخ : الحالى لمده ثالث 

)تجدٌد عضوٌه مجلس اداره الشركه -عمرو عواض حسن فراج  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  574

 868برلم       21191111الحالى لمده ثالث سنوات جدٌده( ، تارٌخ : 
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)تجدٌد عضوٌه مجلس اداره الشركه -مجلس ادارة  والعضو المنتدب عمرو عواض حسن فراج  توصٌة بسٌطة  رئٌس -  575

 868برلم       21191111الحالى لمده ثالث سنوات جدٌده( ، تارٌخ : 

)تجدٌد عضوٌه مجلس اداره الشركه -عمرو عواض حسن فراج  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  576

 868برلم       21191111تارٌخ :  الحالى لمده ثالث سنوات جدٌده( ،

)تجدٌد عضوٌه مجلس اداره الشركه -عمرو عواض حسن فراج  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  577

 868برلم       21191111الحالى لمده ثالث سنوات جدٌده( ، تارٌخ : 

 احمد عبدالمجٌد عبدالمحسن -  578

مة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ٌملن حك التولٌع عن معامالت الشركة وتعهداتها كل عبدالمجٌد خطاب  شركة مساه 

شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة وللمجلس الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 مفوضٌن وأن ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن

ئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب  ونائب رئٌس مجلس االدارة منفردان الحك فى االدارة والتولٌع بؤسم الشركة وعنها وللسٌد ر

والتعامل مع البنون سحبا واٌداعا وفتح وغلك الحسابات لدى جمٌع المصارف وابرام كافة العملٌات المصرفٌة لدى كافة البنون داخل 

 13666برلم       21191113، تارٌخ : 

 احمد عبدالمجٌد عبدالمحسن -  579

عبدالمجٌد خطاب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  جمهورٌة مصر العربٌة  وتمثٌل الشركة أمام االفراد  

 والجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والهٌئات العامة والخاصة ووزارة الكهرباء والطالة المتجددة وشركات توزٌع 

     

باء وتمثٌل الشركة أمام الهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة والتولٌع على العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة داخل الكهر

الجمهورٌة وخارجها ، وإبرام العمود واالشتراطات وبروتكوالت التعاون مع جمٌع الهٌئات والوزارات والوحدات المحلٌة  ، ولهما 

 13666برلم       21191113ى عمود تؤسٌس وتعدٌل الشركات وفتح واستئجار ، تارٌخ : منفردان الحك فى التولٌع عل

 احمد عبدالمجٌد عبدالمحسن -  581

عبدالمجٌد خطاب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  فروع وموالع جدٌدة للشركة وتعٌٌن وعزل كافة العاملٌن  

مال الدعاٌة واالعالن الخاص بالشركة داخل الجمهورٌة وخارجها ، ولهما منفردان الحك والمستخدمٌن وتحدٌد مرتباتهم واعتماد اع

فى بٌع وشراء أصول الشركة ورهنها أمام البنون والمإسسات المالٌة وطلب الحصول على المروض والتسهٌالت االئتمانٌة من 

عمارى ولهما حك تؤجٌر كل أو بعض أصول الشركة والتولٌع البنون والتولٌع على عمود البٌع والشراء النهائٌة والسٌارات بالشهر ال

 13666برلم       21191113على عمود االٌجار أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ، تارٌخ : 

 احمد عبدالمجٌد عبدالمحسن -  581

ما أن لهما الحك فى التولٌع عبدالمجٌد خطاب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وخصوصا الشهر العمارى ك 

منفردان على عمود التنازل لنفسهما أو للغٌرمن آالت ومعدات وأراضى ومبانى وسٌارات التى تمتلكها الشركة وتوكٌل الغٌر فى كل 

ٌل أو بعض ما ذكر والتولٌع على عمود البٌع والتنازل وكذلن إبرام عمود التسوٌات مع البنون والمروض والرهن ؛ ولهما حك توك

السادة المحاسبون والمحامون وتفوٌض الغٌر فى كل أو بعض ما سبك وبصفة عامة لهما كافة الصالحٌات واالختصاصات.) ٌلزم 

 13666برلم       21191113موافمة الجمعٌة العامة مسبما ( ، تارٌخ : 

رد عوض لبلوغة سن المعاش لٌكون مسئوال احمد دمحم احمد سكر  شركة مساهمة  مدٌر  بدالمن السٌد /مختار فهمً ابو الو -  582

نٌابة عن الشركة فى جمٌع االعمل التى تخص التخلٌص الجمركى و ان ٌكون له الحك فى التولٌع نٌابة عن الشركة امام جمٌع 

 11564برلم       21191113الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة فٌما ٌخص التخلٌص الجمركى ، تارٌخ : 

دمحم الجبالً  شركة مساهمة  مدٌر فرع  بالوحدتٌن بالدور األرضً "تجاري" والدور األول "إداري" بالعمار أحمد عدلً  -  583

 5463برلم       21191113محافظة الماهرة.. ، تارٌخ :  -الساحل  - 4)أ( بشارع شبرا بحوض البرنس حلٌم رلم  136الكائن فً 
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 253 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مدٌر فرع  بالوحدتٌن بالدور األرضً "تجاري" والدور األول "إداري" بالعمار أحمد عدلً دمحم الجبالً  شركة مساهمة   -  584

 5463برلم       21191113محافظة الماهرة.. ، تارٌخ :  -الساحل  - 4)أ( بشارع شبرا بحوض البرنس حلٌم رلم  136الكائن فً 

لدور األرضً "تجاري" والدور األول "إداري" أحمد منٌر منٌر احمد البدٌوى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  بالوحدتٌن با -  585

برلم       21191113محافظة الماهرة.. ، تارٌخ :  -الساحل  - 4)أ( بشارع شبرا بحوض البرنس حلٌم رلم  136بالعمار الكائن فً 

5463 

لدور األول "إداري" أحمد منٌر منٌر احمد البدٌوى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  بالوحدتٌن بالدور األرضً "تجاري" وا -  586

برلم       21191113محافظة الماهرة.. ، تارٌخ :  -الساحل  - 4)أ( بشارع شبرا بحوض البرنس حلٌم رلم  136بالعمار الكائن فً 

5463 

الكائن بالسوق التجاري بمدٌنة الرحاب، محافظة  257أحمد عدلً دمحم الجبالً  شركة مساهمة  مدٌر فرع  بالمحل رلم  -  587

 5463برلم       21191113ماهرة. ، تارٌخ : ال

الكائن بالسوق التجاري بمدٌنة الرحاب، محافظة  257أحمد عدلً دمحم الجبالً  شركة مساهمة  مدٌر فرع  بالمحل رلم  -  588

 5463برلم       21191113الماهرة. ، تارٌخ : 

الكائن بالسوق التجاري بمدٌنة الرحاب،  257أحمد منٌر منٌر احمد البدٌوى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  بالمحل رلم  -  589

 5463برلم       21191113محافظة الماهرة. ، تارٌخ : 

بمدٌنة الرحاب،  الكائن بالسوق التجاري 257أحمد منٌر منٌر احمد البدٌوى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  بالمحل رلم  -  591

 5463برلم       21191113محافظة الماهرة. ، تارٌخ : 

شركاء موصٌٌن ، تارٌخ :  2ابراهٌم مصطفى ابراهٌم سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج عدد  -  591

 13741برلم       21191113

شركاء موصٌٌن ، تارٌخ :  2ن  خروج عدد ابراهٌم مصطفى ابراهٌم سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضام -  592

 13741برلم       21191113

شركاء موصٌٌن ، تارٌخ :  2ابراهٌم مصطفى ابراهٌم سالم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج عدد  -  593

 13741برلم       21191113

شركاء موصٌٌن ، تارٌخ :  2ج عدد ابراهٌم مصطفى ابراهٌم سالم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرو -  594

 13741برلم       21191113

 5124برلم       21191113ٌاسر سعد البٌومى حلٌمه  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الدلهلٌه ، تارٌخ :  -  595

ضامن عادل ولٌد احمد احمد عبد العزٌز الغالل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع للشرٌن المت -  596

سٌد دمحم سٌد سجرج منفردا امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌة و الخاصة ، وله كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركة و حك 

السحب و االٌداع و السحب علً المكشوف و االلتراض و الرهن من البنون و بٌع و شراء االصول الثابتة و السٌارات باسم الشركة 

ر و التولٌع امام البنون و شرٌكات التؤجٌر التموٌلً و امام الشهر العماري و الهٌئات العامة و اجهزه المدن و ذلن للنفس و للغٌ

الجدٌدة و ادارات المرور و كل ما ٌتعلك بنشاط الشركة منفردا و له حك توكٌل ما ٌشاء فً كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 221برلم       21191113

د عبد العزٌز الغالل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع للشرٌن المتضامن عادل ولٌد احمد احم -  597

سٌد دمحم سٌد سجرج منفردا امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌة و الخاصة ، وله كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركة و حك 

رهن من البنون و بٌع و شراء االصول الثابتة و السٌارات باسم الشركة السحب و االٌداع و السحب علً المكشوف و االلتراض و ال

و ذلن للنفس و للغٌر و التولٌع امام البنون و شرٌكات التؤجٌر التموٌلً و امام الشهر العماري و الهٌئات العامة و اجهزه المدن 

ما ٌشاء فً كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ :  الجدٌدة و ادارات المرور و كل ما ٌتعلك بنشاط الشركة منفردا و له حك توكٌل

 221برلم       21191113
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ولٌد احمد احمد عبد العزٌز الغالل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع للشرٌن المتضامن عادل  -  598

السلطات لتحمٌك غرض الشركة و حك  سٌد دمحم سٌد سجرج منفردا امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌة و الخاصة ، وله كافه

السحب و االٌداع و السحب علً المكشوف و االلتراض و الرهن من البنون و بٌع و شراء االصول الثابتة و السٌارات باسم الشركة 

اجهزه المدن و ذلن للنفس و للغٌر و التولٌع امام البنون و شرٌكات التؤجٌر التموٌلً و امام الشهر العماري و الهٌئات العامة و 

الجدٌدة و ادارات المرور و كل ما ٌتعلك بنشاط الشركة منفردا و له حك توكٌل ما ٌشاء فً كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 221برلم       21191113

 عصام عبد العزٌز عبد الفتاح شرف  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع للشرٌن المتضامن عادل -  599

سٌد دمحم سٌد سجرج منفردا امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌة و الخاصة ، وله كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركة و حك 

السحب و االٌداع و السحب علً المكشوف و االلتراض و الرهن من البنون و بٌع و شراء االصول الثابتة و السٌارات باسم الشركة 

ٌع امام البنون و شرٌكات التؤجٌر التموٌلً و امام الشهر العماري و الهٌئات العامة و اجهزه المدن و ذلن للنفس و للغٌر و التول

الجدٌدة و ادارات المرور و كل ما ٌتعلك بنشاط الشركة منفردا و له حك توكٌل ما ٌشاء فً كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 221برلم       21191113

فتاح شرف  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع للشرٌن المتضامن عادل عصام عبد العزٌز عبد ال -  611

سٌد دمحم سٌد سجرج منفردا امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌة و الخاصة ، وله كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركة و حك 

ون و بٌع و شراء االصول الثابتة و السٌارات باسم الشركة السحب و االٌداع و السحب علً المكشوف و االلتراض و الرهن من البن

و ذلن للنفس و للغٌر و التولٌع امام البنون و شرٌكات التؤجٌر التموٌلً و امام الشهر العماري و الهٌئات العامة و اجهزه المدن 

كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ :  الجدٌدة و ادارات المرور و كل ما ٌتعلك بنشاط الشركة منفردا و له حك توكٌل ما ٌشاء فً

 221برلم       21191113

عصام عبد العزٌز عبد الفتاح شرف  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع للشرٌن المتضامن عادل  -  611

ٌك غرض الشركة و حك سٌد دمحم سٌد سجرج منفردا امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌة و الخاصة ، وله كافه السلطات لتحم

السحب و االٌداع و السحب علً المكشوف و االلتراض و الرهن من البنون و بٌع و شراء االصول الثابتة و السٌارات باسم الشركة 

و ذلن للنفس و للغٌر و التولٌع امام البنون و شرٌكات التؤجٌر التموٌلً و امام الشهر العماري و الهٌئات العامة و اجهزه المدن 

لجدٌدة و ادارات المرور و كل ما ٌتعلك بنشاط الشركة منفردا و له حك توكٌل ما ٌشاء فً كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : ا

 221برلم       21191113

ٌسري السٌد دمحم سجرج  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع للشرٌن المتضامن عادل سٌد دمحم سٌد  -  612

دا امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌة و الخاصة ، وله كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركة و حك السحب و سجرج منفر

االٌداع و السحب علً المكشوف و االلتراض و الرهن من البنون و بٌع و شراء االصول الثابتة و السٌارات باسم الشركة و ذلن 

التؤجٌر التموٌلً و امام الشهر العماري و الهٌئات العامة و اجهزه المدن الجدٌدة و  للنفس و للغٌر و التولٌع امام البنون و شرٌكات

    21191113ادارات المرور و كل ما ٌتعلك بنشاط الشركة منفردا و له حك توكٌل ما ٌشاء فً كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 221برلم   

ٌكون حك االدارة و التولٌع للشرٌن المتضامن عادل سٌد دمحم سٌد   ٌسري السٌد دمحم سجرج  شركة تضامن  شرٌن متضامن -  613

سجرج منفردا امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌة و الخاصة ، وله كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركة و حك السحب و 

السٌارات باسم الشركة و ذلن االٌداع و السحب علً المكشوف و االلتراض و الرهن من البنون و بٌع و شراء االصول الثابتة و 

للنفس و للغٌر و التولٌع امام البنون و شرٌكات التؤجٌر التموٌلً و امام الشهر العماري و الهٌئات العامة و اجهزه المدن الجدٌدة و 

    21191113ادارات المرور و كل ما ٌتعلك بنشاط الشركة منفردا و له حك توكٌل ما ٌشاء فً كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 221برلم   

ٌسري السٌد دمحم سجرج  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع للشرٌن المتضامن عادل سٌد دمحم سٌد  -  614

سجرج منفردا امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌة و الخاصة ، وله كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركة و حك السحب و 

علً المكشوف و االلتراض و الرهن من البنون و بٌع و شراء االصول الثابتة و السٌارات باسم الشركة و ذلن االٌداع و السحب 

للنفس و للغٌر و التولٌع امام البنون و شرٌكات التؤجٌر التموٌلً و امام الشهر العماري و الهٌئات العامة و اجهزه المدن الجدٌدة و 

    21191113الشركة منفردا و له حك توكٌل ما ٌشاء فً كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : ادارات المرور و كل ما ٌتعلك بنشاط 

 221برلم   
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 255 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عادل سٌد دمحم سٌد سجرج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع للشرٌن المتضامن عادل سٌد دمحم  -  615

الخاصة ، وله كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركة و حك السحب و سٌد سجرج منفردا امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌة و 

االٌداع و السحب علً المكشوف و االلتراض و الرهن من البنون و بٌع و شراء االصول الثابتة و السٌارات باسم الشركة و ذلن 

الهٌئات العامة و اجهزه المدن الجدٌدة و للنفس و للغٌر و التولٌع امام البنون و شرٌكات التؤجٌر التموٌلً و امام الشهر العماري و 

    21191113ادارات المرور و كل ما ٌتعلك بنشاط الشركة منفردا و له حك توكٌل ما ٌشاء فً كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 221برلم   

ضامن عادل سٌد دمحم عادل سٌد دمحم سٌد سجرج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع للشرٌن المت -  616

سٌد سجرج منفردا امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌة و الخاصة ، وله كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركة و حك السحب و 

االٌداع و السحب علً المكشوف و االلتراض و الرهن من البنون و بٌع و شراء االصول الثابتة و السٌارات باسم الشركة و ذلن 

ر و التولٌع امام البنون و شرٌكات التؤجٌر التموٌلً و امام الشهر العماري و الهٌئات العامة و اجهزه المدن الجدٌدة و للنفس و للغٌ

    21191113ادارات المرور و كل ما ٌتعلك بنشاط الشركة منفردا و له حك توكٌل ما ٌشاء فً كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 221برلم   

سٌد سجرج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع للشرٌن المتضامن عادل سٌد دمحم  عادل سٌد دمحم -  617

سٌد سجرج منفردا امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌة و الخاصة ، وله كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركة و حك السحب و 

نون و بٌع و شراء االصول الثابتة و السٌارات باسم الشركة و ذلن االٌداع و السحب علً المكشوف و االلتراض و الرهن من الب

للنفس و للغٌر و التولٌع امام البنون و شرٌكات التؤجٌر التموٌلً و امام الشهر العماري و الهٌئات العامة و اجهزه المدن الجدٌدة و 

    21191113ً كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : ادارات المرور و كل ما ٌتعلك بنشاط الشركة منفردا و له حك توكٌل ما ٌشاء ف

 221برلم   

دمحم عادل سٌد دمحم سجرج  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع للشرٌن المتضامن عادل سٌد دمحم  -  618

الشركة و حك السحب و  سٌد سجرج منفردا امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌة و الخاصة ، وله كافه السلطات لتحمٌك غرض

االٌداع و السحب علً المكشوف و االلتراض و الرهن من البنون و بٌع و شراء االصول الثابتة و السٌارات باسم الشركة و ذلن 

و  للنفس و للغٌر و التولٌع امام البنون و شرٌكات التؤجٌر التموٌلً و امام الشهر العماري و الهٌئات العامة و اجهزه المدن الجدٌدة

    21191113ادارات المرور و كل ما ٌتعلك بنشاط الشركة منفردا و له حك توكٌل ما ٌشاء فً كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 221برلم   

دمحم عادل سٌد دمحم سجرج  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع للشرٌن المتضامن عادل سٌد دمحم  -  619

امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌة و الخاصة ، وله كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركة و حك السحب و سٌد سجرج منفردا 

االٌداع و السحب علً المكشوف و االلتراض و الرهن من البنون و بٌع و شراء االصول الثابتة و السٌارات باسم الشركة و ذلن 

تؤجٌر التموٌلً و امام الشهر العماري و الهٌئات العامة و اجهزه المدن الجدٌدة و للنفس و للغٌر و التولٌع امام البنون و شرٌكات ال

    21191113ادارات المرور و كل ما ٌتعلك بنشاط الشركة منفردا و له حك توكٌل ما ٌشاء فً كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 221برلم   

ٌكون حك االدارة و التولٌع للشرٌن المتضامن عادل سٌد دمحم   دمحم عادل سٌد دمحم سجرج  شركة تضامن  شرٌن متضامن -  611

سٌد سجرج منفردا امام جمٌع الجهات و المصالح الحكومٌة و الخاصة ، وله كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركة و حك السحب و 

السٌارات باسم الشركة و ذلن االٌداع و السحب علً المكشوف و االلتراض و الرهن من البنون و بٌع و شراء االصول الثابتة و 

للنفس و للغٌر و التولٌع امام البنون و شرٌكات التؤجٌر التموٌلً و امام الشهر العماري و الهٌئات العامة و اجهزه المدن الجدٌدة و 

    21191113ادارات المرور و كل ما ٌتعلك بنشاط الشركة منفردا و له حك توكٌل ما ٌشاء فً كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 221برلم   

عٌد سعٌد عبد العزٌز غٌات  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وافك المجلس باالجماع على تفوٌض ومنح السٌد /   -  611

رئٌس مجلس االدارة عٌد سعٌد عبدالعزٌز غٌات وحده حك التولٌع نٌابة عن الشركة وتمثٌلها أمام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌة 

والتولٌع على كافة العمود وااللتزامات باسم الشركة و حك التولٌع أمام البنون وفتح الحسابات باسم الشركة والسحب  وغٌر الحكومٌة

واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وحك الرهن وااللتراض واستالم كشوف الحساب وكافة المعامالت المالٌة مع البنون وشراء كافة 

 12218برلم       21191113رات باسم الشركة ولهما ، تارٌخ : االموال المنمولة والعمارٌة والسٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 256 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عٌد سعٌد عبد العزٌز غٌات  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الحك فى تفوٌض أو توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر  -  612

 12218برلم       21191113، تارٌخ : 

ثل المدٌرون الشركة فً عاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن أو منفردٌن دمحم مصطفً سنبل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌم -  613

فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون أو الئحته 

راضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌرٌن مجتمعٌن الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أغ

الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب 

 11887برلم       21191113وإٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع ، تارٌخ : 

ئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن أو منفردٌن فً الزٌن زٌن طلعت  ذات مس -  614

هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون أو الئحته التنفٌذٌة 

مل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة للجمعٌة العامة وللمدٌرٌن مجتمعٌن الحك فً التعا

والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب وإٌداع وفتح 

 11887برلم       21191113حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع ، تارٌخ : 

دمحم مصطفً سنبل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  البنون والمصارف والتولٌع على الشٌكات واإلفراج عن رأس المال وحك  -  615

االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها  وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة 

عزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلن باسم الشركة وممتلكاتها العمارٌة ولهم الحك فً تعٌٌن و

ولصالحها ولهم حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات 

 11887برلم       21191113والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو ، تارٌخ : 

الزٌن زٌن طلعت  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  البنون والمصارف والتولٌع على الشٌكات واإلفراج عن رأس المال وحك  -  616

االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها  وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة 

ة ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلن باسم الشركة وممتلكاتها العمارٌ

ولصالحها ولهم حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات 

 11887برلم       21191113أو ، تارٌخ : والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد 

دمحم مصطفً سنبل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  باالجل ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر وفٌما  -  617

كا كتابٌاً ، ٌخص التعالد مع الجهات خارج جمهورٌة مصر العربٌة ٌكون الحك للسٌد / دمحم مصطفى سنبل منفرداً بموافمة بالً الشر

 11887برلم       21191113تارٌخ : 

الزٌن زٌن طلعت  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  باالجل ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر وفٌما  -  618

ٌخص التعالد مع الجهات خارج جمهورٌة مصر العربٌة ٌكون الحك للسٌد / دمحم مصطفى سنبل منفرداً بموافمة بالً الشركا كتابٌاً ، 

 11887 برلم      21191113تارٌخ : 

شركة تضامن  تحمٌل  ممثال عن الشركة السعودٌة للصناعات الدوائٌة والمستلزمات الطبٌة )سٌمباكو   5524تاشٌر رلم  -  619

 137914برلم       21191114الدوائٌة ()استماله ( ، تارٌخ : 

دوائٌة والمستلزمات الطبٌة )سٌمباكو شركة مساهمة  تحمٌل  ممثال عن الشركة السعودٌة للصناعات ال  5524تاشٌر رلم  -  621
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 259 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 باخذ المروض لصالح الشركة وكافة مستندات المدٌونٌة والتولٌع نٌابة عن الشركة

س المطاع و اعطاء الصالحٌات لكال من الدكتور / احمد ماجد احمد الشعرواى المدٌر التنفٌذى و األستاذ / السٌد دمحم حسن رئٌ

مجتمعٌن فى فتح االعتمادات البنكٌة و تمدٌم الضمانات البنكٌة و تحوٌل كافة المبالغ بٌن حسابات الشركه لدى ، تارٌخ :  -المالى
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 260 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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و تحوٌل كافة المبالغ بٌن حسابات الشركه لدى ، تارٌخ : مجتمعٌن فى فتح االعتمادات البنكٌة و تمدٌم الضمانات البنكٌة  -المالى

 137914برلم       21191114

عمار بن عبد الواحد بن فاتح الخضٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الغاء جمٌع صالحٌات الدكتور / هشام احمد  -  664

 وصفى كرئٌس تنفٌذى سابك للشركة 

 ات للدكتور / احمد ماجد احمد الشعراوى منفرداوافك المجلس باالجماع على اعطاء صالحٌ

 باخذ المروض لصالح الشركة وكافة مستندات المدٌونٌة والتولٌع نٌابة عن الشركة

و اعطاء الصالحٌات لكال من الدكتور / احمد ماجد احمد الشعرواى المدٌر التنفٌذى و األستاذ / السٌد دمحم حسن رئٌس المطاع 

االعتمادات البنكٌة و تمدٌم الضمانات البنكٌة و تحوٌل كافة المبالغ بٌن حسابات الشركه لدى ، تارٌخ : مجتمعٌن فى فتح  -المالى

 137914برلم       21191114

فٌصل بن دمحم بن امٌن شاكر  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  الغاء جمٌع صالحٌات الدكتور / هشام احمد وصفى  -  665

 كرئٌس تنفٌذى سابك للشركة 

 افك المجلس باالجماع على اعطاء صالحٌات للدكتور / احمد ماجد احمد الشعراوى منفرداو

 باخذ المروض لصالح الشركة وكافة مستندات المدٌونٌة والتولٌع نٌابة عن الشركة

رئٌس المطاع و اعطاء الصالحٌات لكال من الدكتور / احمد ماجد احمد الشعرواى المدٌر التنفٌذى و األستاذ / السٌد دمحم حسن 

مجتمعٌن فى فتح االعتمادات البنكٌة و تمدٌم الضمانات البنكٌة و تحوٌل كافة المبالغ بٌن حسابات الشركه لدى ، تارٌخ :  -المالى

 137914برلم       21191114

حمد وصفى فٌصل بن دمحم بن امٌن شاكر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الغاء جمٌع صالحٌات الدكتور / هشام ا -  666

 كرئٌس تنفٌذى سابك للشركة 

 وافك المجلس باالجماع على اعطاء صالحٌات للدكتور / احمد ماجد احمد الشعراوى منفردا

 باخذ المروض لصالح الشركة وكافة مستندات المدٌونٌة والتولٌع نٌابة عن الشركة

التنفٌذى و األستاذ / السٌد دمحم حسن رئٌس المطاع و اعطاء الصالحٌات لكال من الدكتور / احمد ماجد احمد الشعرواى المدٌر 

مجتمعٌن فى فتح االعتمادات البنكٌة و تمدٌم الضمانات البنكٌة و تحوٌل كافة المبالغ بٌن حسابات الشركه لدى ، تارٌخ :  -المالى

 137914برلم       21191114

ادارة  الغاء جمٌع صالحٌات الدكتور / هشام احمد وصفى عبدهللا بن سلٌمان بن دمحم العثٌم  شركة تضامن  عضو مجلس  -  667

 كرئٌس تنفٌذى سابك للشركة 

 وافك المجلس باالجماع على اعطاء صالحٌات للدكتور / احمد ماجد احمد الشعراوى منفردا

 باخذ المروض لصالح الشركة وكافة مستندات المدٌونٌة والتولٌع نٌابة عن الشركة

الدكتور / احمد ماجد احمد الشعرواى المدٌر التنفٌذى و األستاذ / السٌد دمحم حسن رئٌس المطاع  و اعطاء الصالحٌات لكال من

مجتمعٌن فى فتح االعتمادات البنكٌة و تمدٌم الضمانات البنكٌة و تحوٌل كافة المبالغ بٌن حسابات الشركه لدى ، تارٌخ :  -المالى

 137914برلم       21191114

ٌمان بن دمحم العثٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الغاء جمٌع صالحٌات الدكتور / هشام احمد وصفى عبدهللا بن سل -  668

 كرئٌس تنفٌذى سابك للشركة 

 وافك المجلس باالجماع على اعطاء صالحٌات للدكتور / احمد ماجد احمد الشعراوى منفردا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 261 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ع نٌابة عن الشركةباخذ المروض لصالح الشركة وكافة مستندات المدٌونٌة والتولٌ

و اعطاء الصالحٌات لكال من الدكتور / احمد ماجد احمد الشعرواى المدٌر التنفٌذى و األستاذ / السٌد دمحم حسن رئٌس المطاع 

مجتمعٌن فى فتح االعتمادات البنكٌة و تمدٌم الضمانات البنكٌة و تحوٌل كافة المبالغ بٌن حسابات الشركه لدى ، تارٌخ :  -المالى

 137914برلم       21191114

شركة تضامن  تحمٌل  البنون و انشاء خط أئتمان و استثمار النمد الفائض لدى الشركة و ادارة النمد   5524تاشٌر رلم  -  669

 الجل  لصٌر بما ال ٌتجاوز اثنان ملٌونا ج.م

 عٌةوتمثٌل الشركة فى سداد كافة مستحمات الضرائب و الهٌئة العامة للتؤمٌنات االجتما

و فى ابرام العمود السنوٌة مع الموزعٌن  نٌابة عن الشركة وفتح التسهٌالت األئتمانٌة  للعمالء و الموزعٌن و فما لسٌاسة الشركة بما 

الٌتجاوز خمسة مالٌٌن ج.م و الحك فى التولٌع على جمٌع المعامالت البنكٌة كحسابات الشركة بما ال ٌتجاوز اثنان ملٌون جنٌة 

 137914برلم       21191114لهم ، تارٌخ : مصرى وٌجوز 

شركة مساهمة  تحمٌل  البنون و انشاء خط أئتمان و استثمار النمد الفائض لدى الشركة و ادارة النمد   5524تاشٌر رلم  -  671

 الجل  لصٌر بما ال ٌتجاوز اثنان ملٌونا ج.م

 للتؤمٌنات االجتماعٌة وتمثٌل الشركة فى سداد كافة مستحمات الضرائب و الهٌئة العامة

و فى ابرام العمود السنوٌة مع الموزعٌن  نٌابة عن الشركة وفتح التسهٌالت األئتمانٌة  للعمالء و الموزعٌن و فما لسٌاسة الشركة بما 

ن جنٌة الٌتجاوز خمسة مالٌٌن ج.م و الحك فى التولٌع على جمٌع المعامالت البنكٌة كحسابات الشركة بما ال ٌتجاوز اثنان ملٌو

 137914برلم       21191114مصرى وٌجوز لهم ، تارٌخ : 

فهد بن ابراهٌم بن عبد العزٌز الخلف  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  البنون و انشاء خط أئتمان و استثمار النمد  -  671

 الفائض لدى الشركة و ادارة النمد الجل  لصٌر بما ال ٌتجاوز اثنان ملٌونا ج.م

 وتمثٌل الشركة فى سداد كافة مستحمات الضرائب و الهٌئة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة

و فى ابرام العمود السنوٌة مع الموزعٌن  نٌابة عن الشركة وفتح التسهٌالت األئتمانٌة  للعمالء و الموزعٌن و فما لسٌاسة الشركة بما 

المعامالت البنكٌة كحسابات الشركة بما ال ٌتجاوز اثنان ملٌون جنٌة  الٌتجاوز خمسة مالٌٌن ج.م و الحك فى التولٌع على جمٌع

 137914برلم       21191114مصرى وٌجوز لهم ، تارٌخ : 

فهد بن ابراهٌم بن عبد العزٌز الخلف  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  البنون و انشاء خط أئتمان و استثمار النمد  -  672

 لنمد الجل  لصٌر بما ال ٌتجاوز اثنان ملٌونا ج.مالفائض لدى الشركة و ادارة ا

 وتمثٌل الشركة فى سداد كافة مستحمات الضرائب و الهٌئة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة

و فى ابرام العمود السنوٌة مع الموزعٌن  نٌابة عن الشركة وفتح التسهٌالت األئتمانٌة  للعمالء و الموزعٌن و فما لسٌاسة الشركة بما 

جاوز خمسة مالٌٌن ج.م و الحك فى التولٌع على جمٌع المعامالت البنكٌة كحسابات الشركة بما ال ٌتجاوز اثنان ملٌون جنٌة الٌت

 137914برلم       21191114مصرى وٌجوز لهم ، تارٌخ : 

ن و استثمار النمد عمار بن عبد الواحد بن فاتح الخضٌر  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  البنون و انشاء خط أئتما -  673

 الفائض لدى الشركة و ادارة النمد الجل  لصٌر بما ال ٌتجاوز اثنان ملٌونا ج.م

 وتمثٌل الشركة فى سداد كافة مستحمات الضرائب و الهٌئة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة

عمالء و الموزعٌن و فما لسٌاسة الشركة بما و فى ابرام العمود السنوٌة مع الموزعٌن  نٌابة عن الشركة وفتح التسهٌالت األئتمانٌة  لل

الٌتجاوز خمسة مالٌٌن ج.م و الحك فى التولٌع على جمٌع المعامالت البنكٌة كحسابات الشركة بما ال ٌتجاوز اثنان ملٌون جنٌة 

 137914برلم       21191114مصرى وٌجوز لهم ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 262 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ساهمة  عضو مجلس ادارة  البنون و انشاء خط أئتمان و استثمار النمد عمار بن عبد الواحد بن فاتح الخضٌر  شركة م -  674

 الفائض لدى الشركة و ادارة النمد الجل  لصٌر بما ال ٌتجاوز اثنان ملٌونا ج.م

 وتمثٌل الشركة فى سداد كافة مستحمات الضرائب و الهٌئة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة

نٌابة عن الشركة وفتح التسهٌالت األئتمانٌة  للعمالء و الموزعٌن و فما لسٌاسة الشركة بما  و فى ابرام العمود السنوٌة مع الموزعٌن 

الٌتجاوز خمسة مالٌٌن ج.م و الحك فى التولٌع على جمٌع المعامالت البنكٌة كحسابات الشركة بما ال ٌتجاوز اثنان ملٌون جنٌة 

 137914برلم       21191114مصرى وٌجوز لهم ، تارٌخ : 

فٌصل بن دمحم بن امٌن شاكر  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  البنون و انشاء خط أئتمان و استثمار النمد الفائض لدى  -  675

 الشركة و ادارة النمد الجل  لصٌر بما ال ٌتجاوز اثنان ملٌونا ج.م

 وتمثٌل الشركة فى سداد كافة مستحمات الضرائب و الهٌئة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة

فى ابرام العمود السنوٌة مع الموزعٌن  نٌابة عن الشركة وفتح التسهٌالت األئتمانٌة  للعمالء و الموزعٌن و فما لسٌاسة الشركة بما  و

الٌتجاوز خمسة مالٌٌن ج.م و الحك فى التولٌع على جمٌع المعامالت البنكٌة كحسابات الشركة بما ال ٌتجاوز اثنان ملٌون جنٌة 

 137914برلم       21191114تارٌخ :  مصرى وٌجوز لهم ،

فٌصل بن دمحم بن امٌن شاكر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  البنون و انشاء خط أئتمان و استثمار النمد الفائض لدى  -  676

 الشركة و ادارة النمد الجل  لصٌر بما ال ٌتجاوز اثنان ملٌونا ج.م

 و الهٌئة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌةوتمثٌل الشركة فى سداد كافة مستحمات الضرائب 

و فى ابرام العمود السنوٌة مع الموزعٌن  نٌابة عن الشركة وفتح التسهٌالت األئتمانٌة  للعمالء و الموزعٌن و فما لسٌاسة الشركة بما 

جاوز اثنان ملٌون جنٌة الٌتجاوز خمسة مالٌٌن ج.م و الحك فى التولٌع على جمٌع المعامالت البنكٌة كحسابات الشركة بما ال ٌت

 137914برلم       21191114مصرى وٌجوز لهم ، تارٌخ : 

عبدهللا بن سلٌمان بن دمحم العثٌم  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  البنون و انشاء خط أئتمان و استثمار النمد الفائض لدى  -  677

 الشركة و ادارة النمد الجل  لصٌر بما ال ٌتجاوز اثنان ملٌونا ج.م

 وتمثٌل الشركة فى سداد كافة مستحمات الضرائب و الهٌئة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة

و فى ابرام العمود السنوٌة مع الموزعٌن  نٌابة عن الشركة وفتح التسهٌالت األئتمانٌة  للعمالء و الموزعٌن و فما لسٌاسة الشركة بما 

ع المعامالت البنكٌة كحسابات الشركة بما ال ٌتجاوز اثنان ملٌون جنٌة الٌتجاوز خمسة مالٌٌن ج.م و الحك فى التولٌع على جمٌ

 137914برلم       21191114مصرى وٌجوز لهم ، تارٌخ : 

عبدهللا بن سلٌمان بن دمحم العثٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  البنون و انشاء خط أئتمان و استثمار النمد الفائض  -  678

 نمد الجل  لصٌر بما ال ٌتجاوز اثنان ملٌونا ج.ملدى الشركة و ادارة ال

 وتمثٌل الشركة فى سداد كافة مستحمات الضرائب و الهٌئة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة

و فى ابرام العمود السنوٌة مع الموزعٌن  نٌابة عن الشركة وفتح التسهٌالت األئتمانٌة  للعمالء و الموزعٌن و فما لسٌاسة الشركة بما 

اوز خمسة مالٌٌن ج.م و الحك فى التولٌع على جمٌع المعامالت البنكٌة كحسابات الشركة بما ال ٌتجاوز اثنان ملٌون جنٌة الٌتج

 137914برلم       21191114مصرى وٌجوز لهم ، تارٌخ : 

ات تولٌع السٌد شركة تضامن  تحمٌل  توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما سبك مع االبماء على صالحٌ  5524تاشٌر رلم  -  679

 137914برلم       21191114رئٌس مجلس االدارة كما هى دون اى تعدٌالت ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  تحمٌل  توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما سبك مع االبماء على صالحٌات تولٌع السٌد   5524تاشٌر رلم  -  681

 137914برلم       21191114رئٌس مجلس االدارة كما هى دون اى تعدٌالت ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 263 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

فهد بن ابراهٌم بن عبد العزٌز الخلف  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما سبك مع االبماء  -  681

 137914برلم       21191114على صالحٌات تولٌع السٌد رئٌس مجلس االدارة كما هى دون اى تعدٌالت ، تارٌخ : 

بن عبد العزٌز الخلف  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما سبك مع االبماء  فهد بن ابراهٌم -  682

 137914برلم       21191114على صالحٌات تولٌع السٌد رئٌس مجلس االدارة كما هى دون اى تعدٌالت ، تارٌخ : 

ادارة  توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما سبك مع االبماء  عمار بن عبد الواحد بن فاتح الخضٌر  شركة تضامن  عضو مجلس -  683

 137914برلم       21191114على صالحٌات تولٌع السٌد رئٌس مجلس االدارة كما هى دون اى تعدٌالت ، تارٌخ : 

عمار بن عبد الواحد بن فاتح الخضٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما سبك مع االبماء  -  684

 137914برلم       21191114على صالحٌات تولٌع السٌد رئٌس مجلس االدارة كما هى دون اى تعدٌالت ، تارٌخ : 

من  عضو مجلس ادارة  توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما سبك مع االبماء على فٌصل بن دمحم بن امٌن شاكر  شركة تضا -  685

 137914برلم       21191114صالحٌات تولٌع السٌد رئٌس مجلس االدارة كما هى دون اى تعدٌالت ، تارٌخ : 

ك مع االبماء على فٌصل بن دمحم بن امٌن شاكر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما سب -  686

 137914برلم       21191114صالحٌات تولٌع السٌد رئٌس مجلس االدارة كما هى دون اى تعدٌالت ، تارٌخ : 

عبدهللا بن سلٌمان بن دمحم العثٌم  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما سبك مع االبماء على  -  687

 137914برلم       21191114لس االدارة كما هى دون اى تعدٌالت ، تارٌخ : صالحٌات تولٌع السٌد رئٌس مج

عبدهللا بن سلٌمان بن دمحم العثٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما سبك مع االبماء على  -  688

 137914برلم       21191114صالحٌات تولٌع السٌد رئٌس مجلس االدارة كما هى دون اى تعدٌالت ، تارٌخ : 

على  -جورج امٌن ٌوسف مرزوق  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد فترة تعٌٌن مجلس االدارة  -  689

االبماء على كافة الصالحٌات واالختصاصات بالسجل التجارى كما هى باالضافة الى : اعطاء السٌد رئٌس مجلس االدارة والعضو 

ك فى البٌع للنفس او الغٌر لالصول والموجودات الخاصة بالشركة سواء كانت ثابتة او منمولة وعلى سبٌل المثال ال المنتدب الح

 141335برلم       21191114الحصر السٌارات العمارات بكافة انواعها الموجودات بكافة انواعها( ، تارٌخ : 

عضو مجلس ادارة  تفوٌضه على كافه المعامالت مع البنون وحك التولٌع عبد الفتاح دمحمعبد الفتاح  رجب  شركة مساهمة   -  691

 141159برلم       21191115عن الشركه امام جمٌع الجهات وحك تفوٌض الغٌر فى بعض االختصاصات او كلها . ، تارٌخ : 

لمعامالت مع البنون وحك التولٌع عبد الفتاح دمحمعبد الفتاح  رجب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌضه على كافه ا -  691

 141159برلم       21191115عن الشركه امام جمٌع الجهات وحك تفوٌض الغٌر فى بعض االختصاصات او كلها . ، تارٌخ : 

اسماعٌل عبد الفتاح دمحم رجب  شركة مساهمة  تحمٌل  تفوٌضه على كافه المعامالت مع البنون وحك التولٌع عن الشركه  -  692

 141159برلم       21191115جمٌع الجهات وحك تفوٌض الغٌر فى بعض االختصاصات او كلها . ، تارٌخ :  امام

اسماعٌل عبد الفتاح دمحم رجب  شركة مساهمة  تحمٌل  تفوٌضه على كافه المعامالت مع البنون وحك التولٌع عن الشركه  -  693

 141159برلم       21191115ت او كلها . ، تارٌخ : امام جمٌع الجهات وحك تفوٌض الغٌر فى بعض االختصاصا

عبد الفتاح دمحمعبد الفتاح  رجب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌضه بالتولٌع على كافه المعامالت البنكٌه على  -  694

هى . ، تارٌخ : لدى البنن العربى االفرٌمى الدولى .وتظل التفوٌضات السابمه سارٌه كما  523355-3931-999الحساب رلم

 141159برلم       21191115

عبد الفتاح دمحمعبد الفتاح  رجب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌضه بالتولٌع على كافه المعامالت البنكٌه على  -  695

تارٌخ : لدى البنن العربى االفرٌمى الدولى .وتظل التفوٌضات السابمه سارٌه كما هى . ،  523355-3931-999الحساب رلم

 141159برلم       21191115
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اسماعٌل عبد الفتاح دمحم رجب  شركة مساهمة  تحمٌل  تفوٌضه بالتولٌع على كافه المعامالت البنكٌه على الحساب  -  696

    21191115لدى البنن العربى االفرٌمى الدولى .وتظل التفوٌضات السابمه سارٌه كما هى . ، تارٌخ :  523355-3931-999رلم

 141159برلم   

اسماعٌل عبد الفتاح دمحم رجب  شركة مساهمة  تحمٌل  تفوٌضه بالتولٌع على كافه المعامالت البنكٌه على الحساب  -  697

    21191115لدى البنن العربى االفرٌمى الدولى .وتظل التفوٌضات السابمه سارٌه كما هى . ، تارٌخ :  523355-3931-999رلم

 141159برلم   

ابراهٌم نصر ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خروج شرٌن موصى + دخول شرٌن موصى مذكور  -  698

 7389برلم       21191115بعمد التعدٌل ، تارٌخ : 

ابراهٌم نصر ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خروج شرٌن موصى + دخول شرٌن موصى مذكور  -  699

 7389برلم       21191115التعدٌل ، تارٌخ : بعمد 

نادٌة ابراهٌم رافت احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خروج شرٌن موصى + دخول شرٌن موصى مذكور  -  711

 7389برلم       21191115بعمد التعدٌل ، تارٌخ : 

خروج شرٌن موصى + دخول شرٌن موصى مذكور  نادٌة ابراهٌم رافت احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  -  711

 7389برلم       21191115بعمد التعدٌل ، تارٌخ : 

دمحم نصر ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خروج شرٌن موصى + دخول شرٌن موصى مذكور بعمد  -  712

 7389برلم       21191115التعدٌل ، تارٌخ : 

م دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خروج شرٌن موصى + دخول شرٌن موصى مذكور بعمد دمحم نصر ابراهٌ -  713

 7389برلم       21191115التعدٌل ، تارٌخ : 

محمود نصر ابراهٌم دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج شرٌن موصى + دخول شرٌن موصى مذكور  -  714

 7389برلم       21191115بعمد التعدٌل ، تارٌخ : 

محمود نصر ابراهٌم دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج شرٌن موصى + دخول شرٌن موصى مذكور  -  715

 7389برلم       21191115بعمد التعدٌل ، تارٌخ : 

 -شارع الرخازن العطارٌن  14دمحم حسٌن سعد احمد الملٌجى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  للشركة بالعنوان الكائن :  -  716

 12571برلم       21191115االسكندرٌة ، تارٌخ : 

محى الدٌن دمحم سهٌل مصطفى عبدالغنى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  تشكٌل مجلس االدارة +  -  717

ماء على الصالحٌات واالختصاصات والمسئولٌات تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات تالٌة تبدا من تارٌخ التاشٌر مع االب

الممنوحة لكل من رئٌس مجلس االدارة ونائبة واالعضاء المنتدبٌن السابك التاشٌر بها فى السجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، 

 2185برلم       21191115تارٌخ : 

جلس ادارة وعضومنتدب  تشكٌل مجلس االدارة + محى الدٌن دمحم سهٌل مصطفى عبدالغنى  شركة مساهمة  نائب رئٌس م -  718

تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات تالٌة تبدا من تارٌخ التاشٌر مع االبماء على الصالحٌات واالختصاصات والمسئولٌات 

ا هى دون تعدٌل ، الممنوحة لكل من رئٌس مجلس االدارة ونائبة واالعضاء المنتدبٌن السابك التاشٌر بها فى السجل التجارى كم

 2185برلم       21191115تارٌخ : 

احمد صفوت مصطفى عبدالغنى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تشكٌل مجلس االدارة + تجدٌد مدة  -  719

ٌات الممنوحة لكل مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات تالٌة تبدا من تارٌخ التاشٌر مع االبماء على الصالحٌات واالختصاصات والمسئول

من رئٌس مجلس االدارة ونائبة واالعضاء المنتدبٌن السابك التاشٌر بها فى السجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ : 

 2185برلم       21191115
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احمد صفوت مصطفى عبدالغنى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تشكٌل مجلس االدارة + تجدٌد مدة  -  711

مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات تالٌة تبدا من تارٌخ التاشٌر مع االبماء على الصالحٌات واالختصاصات والمسئولٌات الممنوحة لكل 

من رئٌس مجلس االدارة ونائبة واالعضاء المنتدبٌن السابك التاشٌر بها فى السجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ : 

 2185برلم       21191115

انجى محمود بهجت مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تشكٌل مجلس االدارة + تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة  -  711

ثالث سنوات تالٌة تبدا من تارٌخ التاشٌر مع االبماء على الصالحٌات واالختصاصات والمسئولٌات الممنوحة لكل من رئٌس مجلس 

برلم       21191115ابك التاشٌر بها فى السجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ : االدارة ونائبة واالعضاء المنتدبٌن الس

2185 

انجى محمود بهجت مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تشكٌل مجلس االدارة + تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة  -  712

واالختصاصات والمسئولٌات الممنوحة لكل من رئٌس مجلس ثالث سنوات تالٌة تبدا من تارٌخ التاشٌر مع االبماء على الصالحٌات 

برلم       21191115االدارة ونائبة واالعضاء المنتدبٌن السابك التاشٌر بها فى السجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ : 

2185 

مصطفى احمد صفوت مصطفى عبدالغنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تشكٌل مجلس االدارة + تجدٌد مدة مجلس  -  713

االدارة لمدة ثالث سنوات تالٌة تبدا من تارٌخ التاشٌر مع االبماء على الصالحٌات واالختصاصات والمسئولٌات الممنوحة لكل من 

    21191115لمنتدبٌن السابك التاشٌر بها فى السجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ : رئٌس مجلس االدارة ونائبة واالعضاء ا

 2185برلم   

مصطفى احمد صفوت مصطفى عبدالغنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تشكٌل مجلس االدارة + تجدٌد مدة مجلس  -  714

البماء على الصالحٌات واالختصاصات والمسئولٌات الممنوحة لكل من االدارة لمدة ثالث سنوات تالٌة تبدا من تارٌخ التاشٌر مع ا

    21191115رئٌس مجلس االدارة ونائبة واالعضاء المنتدبٌن السابك التاشٌر بها فى السجل التجارى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ : 

 2185برلم   

س مجلس ادارة وعضومنتدب  المنتدب ، تارٌخ : محى الدٌن دمحم سهٌل مصطفى عبدالغنى  شركة مساهمة  نائب رئٌ -  715

 2185برلم       21191115

محى الدٌن دمحم سهٌل مصطفى عبدالغنى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  المنتدب ، تارٌخ :  -  716

 2185برلم       21191115

    21191115ة وعضو منتدب  المنتدب ، تارٌخ : احمد صفوت مصطفى عبدالغنى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادار -  717

 2185برلم   

    21191115احمد صفوت مصطفى عبدالغنى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  المنتدب ، تارٌخ :  -  718

 2185برلم   

 2185برلم       21191115انجى محمود بهجت مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  719

 2185برلم       21191115انجى محمود بهجت مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  721

برلم       21191115مصطفى احمد صفوت مصطفى عبدالغنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  721

2185 

برلم       21191115عبدالغنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  مصطفى احمد صفوت مصطفى -  722

2185 

 122كامل مساحة الدور الثانى بالعمار رلم -1مروه صفاء الدٌن محمود حماد نور  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع   -  723

التجمع  -شارع التسعٌن  -نادى المطامٌة )بترو سبورت( مبنى الخدمات  الكائن ب -2الماهرة    -مصر الجدٌدة  -شارع الثورة 

 12813برلم       21191115الماهرة. ، تارٌخ :  -الخامس 
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 11343برلم       21191115دمحم عٌد زكً عبد الحلٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  724

 11343برلم       21191115رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ : عادل عبد السالم عامر الطوٌل  شركة مساهمة   -  725

 11343برلم       21191115محمود امٌن دمحم عشرى منٌسً  شركة مساهمة  عضو منتدب   ، تارٌخ :  -  726

 11343برلم       21191115عٌد ذكى عبد الحلٌم ابو سعده  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  727

 11343برلم       21191115رمضان صابر كامل زكً  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة   ، تارٌخ :  -  728

 11343برلم       21191115دمحم توفٌك دمحم الشرلاوي  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة   ، تارٌخ :  -  729

 رئٌس مجلس ادارة  تشكٌل مجلس االدارة دمحم عٌد زكً عبد الحلٌم  شركة مساهمة  نائب  -  731

 إعادة تحدٌد االختصاصات والصالحٌات لرئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب علً النحو التالً :. 

 ٌمثل رئٌس مجلس إدارة الشركة أمام المضاء 

كً عبد الحلٌم ابو سعدة وتفوٌض كال من  السٌد / عادل عبد السالم عامر الطوٌل ) رئٌس مجلس اإلدارة( والسٌد / عٌد ذ .1

) نائب رئٌس مجلس االدارة ( السٌد / محمود امٌن دمحم عشري منٌسً ) العضو المنتدب ( مجتمعٌن او منفردٌن علً كل ما ٌتطلبه 

 11343برلم       21191115غرض الشركة بما فٌها حك التولٌع امام الشهر العماري والتوثٌك ومصلحة الضرائب ، تارٌخ : 

 ادل عبد السالم عامر الطوٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تشكٌل مجلس االدارة ع -  731

 إعادة تحدٌد االختصاصات والصالحٌات لرئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب علً النحو التالً :. 

 ٌمثل رئٌس مجلس إدارة الشركة أمام المضاء 

لطوٌل ) رئٌس مجلس اإلدارة( والسٌد / عٌد ذكً عبد الحلٌم ابو سعدة وتفوٌض كال من  السٌد / عادل عبد السالم عامر ا .1

) نائب رئٌس مجلس االدارة ( السٌد / محمود امٌن دمحم عشري منٌسً ) العضو المنتدب ( مجتمعٌن او منفردٌن علً كل ما ٌتطلبه 

 11343برلم       21191115تارٌخ : غرض الشركة بما فٌها حك التولٌع امام الشهر العماري والتوثٌك ومصلحة الضرائب ، 

 محمود امٌن دمحم عشرى منٌسً  شركة مساهمة  عضو منتدب  تشكٌل مجلس االدارة  -  732

 إعادة تحدٌد االختصاصات والصالحٌات لرئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب علً النحو التالً :. 

 ٌمثل رئٌس مجلس إدارة الشركة أمام المضاء 

من  السٌد / عادل عبد السالم عامر الطوٌل ) رئٌس مجلس اإلدارة( والسٌد / عٌد ذكً عبد الحلٌم ابو سعدة وتفوٌض كال  .1

) نائب رئٌس مجلس االدارة ( السٌد / محمود امٌن دمحم عشري منٌسً ) العضو المنتدب ( مجتمعٌن او منفردٌن علً كل ما ٌتطلبه 

 11343برلم       21191115العماري والتوثٌك ومصلحة الضرائب ، تارٌخ : غرض الشركة بما فٌها حك التولٌع امام الشهر 

 عٌد ذكى عبد الحلٌم ابو سعده  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تشكٌل مجلس االدارة  -  733

 إعادة تحدٌد االختصاصات والصالحٌات لرئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب علً النحو التالً :. 

 ٌمثل رئٌس مجلس إدارة الشركة أمام المضاء 

وتفوٌض كال من  السٌد / عادل عبد السالم عامر الطوٌل ) رئٌس مجلس اإلدارة( والسٌد / عٌد ذكً عبد الحلٌم ابو سعدة  .1

كل ما ٌتطلبه ) نائب رئٌس مجلس االدارة ( السٌد / محمود امٌن دمحم عشري منٌسً ) العضو المنتدب ( مجتمعٌن او منفردٌن علً 

 11343برلم       21191115غرض الشركة بما فٌها حك التولٌع امام الشهر العماري والتوثٌك ومصلحة الضرائب ، تارٌخ : 

 رمضان صابر كامل زكً  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  تشكٌل مجلس االدارة  -  734



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 267 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ارة والعضو المنتدب علً النحو التالً :. إعادة تحدٌد االختصاصات والصالحٌات لرئٌس مجلس اإلد

 ٌمثل رئٌس مجلس إدارة الشركة أمام المضاء 

وتفوٌض كال من  السٌد / عادل عبد السالم عامر الطوٌل ) رئٌس مجلس اإلدارة( والسٌد / عٌد ذكً عبد الحلٌم ابو سعدة  .1

العضو المنتدب ( مجتمعٌن او منفردٌن علً كل ما ٌتطلبه  ) نائب رئٌس مجلس االدارة ( السٌد / محمود امٌن دمحم عشري منٌسً )

 11343برلم       21191115غرض الشركة بما فٌها حك التولٌع امام الشهر العماري والتوثٌك ومصلحة الضرائب ، تارٌخ : 

 دمحم توفٌك دمحم الشرلاوي  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  تشكٌل مجلس االدارة  -  735

 ة تحدٌد االختصاصات والصالحٌات لرئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب علً النحو التالً :. إعاد

 ٌمثل رئٌس مجلس إدارة الشركة أمام المضاء 

وتفوٌض كال من  السٌد / عادل عبد السالم عامر الطوٌل ) رئٌس مجلس اإلدارة( والسٌد / عٌد ذكً عبد الحلٌم ابو سعدة  .1

الدارة ( السٌد / محمود امٌن دمحم عشري منٌسً ) العضو المنتدب ( مجتمعٌن او منفردٌن علً كل ما ٌتطلبه ) نائب رئٌس مجلس ا

 11343برلم       21191115غرض الشركة بما فٌها حك التولٌع امام الشهر العماري والتوثٌك ومصلحة الضرائب ، تارٌخ : 

رئٌس مجلس ادارة  والتامٌنات ومصلحة السجل التجاري والغرفة التجارٌة  دمحم عٌد زكً عبد الحلٌم  شركة مساهمة  نائب -  736

والهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وكذلن التولٌع علً كافة العمود واالتفالات والتعالدات 

االعمال والتعامل مع البنون باالٌداع وفتح الحسابات والتعهدات الداخلٌة والخارجٌة سواء المطاع الخاص او الحكومً او لطاع 

والتولٌع علً جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تبرمها الشركة مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام 

 11343برلم       21191115ولطاع األعمال والمطاع الخاص واألفراد بكافة أشكالهم ، تارٌخ : 

عادل عبد السالم عامر الطوٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والتامٌنات ومصلحة السجل التجاري والغرفة التجارٌة  -  737

والهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وكذلن التولٌع علً كافة العمود واالتفالات والتعالدات 

خارجٌة سواء المطاع الخاص او الحكومً او لطاع االعمال والتعامل مع البنون باالٌداع وفتح الحسابات والتعهدات الداخلٌة وال

والتولٌع علً جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تبرمها الشركة مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام 

 11343برلم       21191115الهم ، تارٌخ : ولطاع األعمال والمطاع الخاص واألفراد بكافة أشك

محمود امٌن دمحم عشرى منٌسً  شركة مساهمة  عضو منتدب  والتامٌنات ومصلحة السجل التجاري والغرفة التجارٌة  -  738

لات والتعالدات والهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وكذلن التولٌع علً كافة العمود واالتفا

والتعهدات الداخلٌة والخارجٌة سواء المطاع الخاص او الحكومً او لطاع االعمال والتعامل مع البنون باالٌداع وفتح الحسابات 

والتولٌع علً جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تبرمها الشركة مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام 

 11343برلم       21191115عمال والمطاع الخاص واألفراد بكافة أشكالهم ، تارٌخ : ولطاع األ

عٌد ذكى عبد الحلٌم ابو سعده  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والتامٌنات ومصلحة السجل التجاري والغرفة  -  739

ابة المالٌة وكذلن التولٌع علً كافة العمود واالتفالات والتعالدات التجارٌة والهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة والهٌئة العامة للرل

والتعهدات الداخلٌة والخارجٌة سواء المطاع الخاص او الحكومً او لطاع االعمال والتعامل مع البنون باالٌداع وفتح الحسابات 

ات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام والتولٌع علً جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تبرمها الشركة مع جمٌع الجه

 11343برلم       21191115ولطاع األعمال والمطاع الخاص واألفراد بكافة أشكالهم ، تارٌخ : 

رمضان صابر كامل زكً  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  والتامٌنات ومصلحة السجل التجاري والغرفة  -  741

الستثمار والمناطك الحرة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وكذلن التولٌع علً كافة العمود واالتفالات والتعالدات التجارٌة والهٌئة العامة ل

والتعهدات الداخلٌة والخارجٌة سواء المطاع الخاص او الحكومً او لطاع االعمال والتعامل مع البنون باالٌداع وفتح الحسابات 

ات والصفمات التً تبرمها الشركة مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام والتولٌع علً جمٌع العمود والمشارط

 11343برلم       21191115ولطاع األعمال والمطاع الخاص واألفراد بكافة أشكالهم ، تارٌخ : 

السجل التجاري والغرفة  دمحم توفٌك دمحم الشرلاوي  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  والتامٌنات ومصلحة -  741

عالدات التجارٌة والهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وكذلن التولٌع علً كافة العمود واالتفالات والت
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وفتح الحسابات  والتعهدات الداخلٌة والخارجٌة سواء المطاع الخاص او الحكومً او لطاع االعمال والتعامل مع البنون باالٌداع

والتولٌع علً جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تبرمها الشركة مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام 

 11343برلم       21191115ولطاع األعمال والمطاع الخاص واألفراد بكافة أشكالهم ، تارٌخ : 

اهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  بصفة عامة وبصفة خاصة التعامل وإنهاء كافة دمحم عٌد زكً عبد الحلٌم  شركة مس -  742

اإلجراءات أمام الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وسجل الوكالء التجارٌٌن والهٌئة العامة لتنمٌة الصادرات والهٌئة 

ٌئاتها والهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة وإدارة السجل العامة للموصفات المٌاسٌة ووزارة التجارة والصناعة وجمٌع إدارتها وه

الصناعً ووزارة الكهرباء والطالة بصفة عامة والشركات المابضة لكهرباء مصر وتوثٌك جمٌع أنواع الدفاتر الخاصة بالشركات 

 11343برلم       21191115من الشهر العماري بصفة عامة وتوثٌك الدفاتر التجارٌة من السجل ، تارٌخ : 

عادل عبد السالم عامر الطوٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بصفة عامة وبصفة خاصة التعامل وإنهاء كافة  -  743

اإلجراءات أمام الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وسجل الوكالء التجارٌٌن والهٌئة العامة لتنمٌة الصادرات والهٌئة 

ة ووزارة التجارة والصناعة وجمٌع إدارتها وهٌئاتها والهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة وإدارة السجل العامة للموصفات المٌاسٌ

الصناعً ووزارة الكهرباء والطالة بصفة عامة والشركات المابضة لكهرباء مصر وتوثٌك جمٌع أنواع الدفاتر الخاصة بالشركات 

 11343برلم       21191115ة من السجل ، تارٌخ : من الشهر العماري بصفة عامة وتوثٌك الدفاتر التجارٌ

محمود امٌن دمحم عشرى منٌسً  شركة مساهمة  عضو منتدب  بصفة عامة وبصفة خاصة التعامل وإنهاء كافة اإلجراءات  -  744

رات والهٌئة العامة أمام الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وسجل الوكالء التجارٌٌن والهٌئة العامة لتنمٌة الصاد

للموصفات المٌاسٌة ووزارة التجارة والصناعة وجمٌع إدارتها وهٌئاتها والهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة وإدارة السجل الصناعً 

ووزارة الكهرباء والطالة بصفة عامة والشركات المابضة لكهرباء مصر وتوثٌك جمٌع أنواع الدفاتر الخاصة بالشركات من الشهر 

 11343برلم       21191115ري بصفة عامة وتوثٌك الدفاتر التجارٌة من السجل ، تارٌخ : العما

عٌد ذكى عبد الحلٌم ابو سعده  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  بصفة عامة وبصفة خاصة التعامل وإنهاء كافة  -  745

ل الوكالء التجارٌٌن والهٌئة العامة لتنمٌة الصادرات والهٌئة اإلجراءات أمام الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وسج

العامة للموصفات المٌاسٌة ووزارة التجارة والصناعة وجمٌع إدارتها وهٌئاتها والهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة وإدارة السجل 

ٌع أنواع الدفاتر الخاصة بالشركات الصناعً ووزارة الكهرباء والطالة بصفة عامة والشركات المابضة لكهرباء مصر وتوثٌك جم

 11343برلم       21191115من الشهر العماري بصفة عامة وتوثٌك الدفاتر التجارٌة من السجل ، تارٌخ : 

رمضان صابر كامل زكً  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  بصفة عامة وبصفة خاصة التعامل وإنهاء كافة  -  746

العامة للرلابة على الصادرات والواردات وسجل الوكالء التجارٌٌن والهٌئة العامة لتنمٌة الصادرات والهٌئة اإلجراءات أمام الهٌئة 

العامة للموصفات المٌاسٌة ووزارة التجارة والصناعة وجمٌع إدارتها وهٌئاتها والهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة وإدارة السجل 

مة والشركات المابضة لكهرباء مصر وتوثٌك جمٌع أنواع الدفاتر الخاصة بالشركات الصناعً ووزارة الكهرباء والطالة بصفة عا

 11343برلم       21191115من الشهر العماري بصفة عامة وتوثٌك الدفاتر التجارٌة من السجل ، تارٌخ : 

اصة التعامل وإنهاء كافة دمحم توفٌك دمحم الشرلاوي  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  بصفة عامة وبصفة خ -  747

اإلجراءات أمام الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وسجل الوكالء التجارٌٌن والهٌئة العامة لتنمٌة الصادرات والهٌئة 

السجل  العامة للموصفات المٌاسٌة ووزارة التجارة والصناعة وجمٌع إدارتها وهٌئاتها والهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة وإدارة

الصناعً ووزارة الكهرباء والطالة بصفة عامة والشركات المابضة لكهرباء مصر وتوثٌك جمٌع أنواع الدفاتر الخاصة بالشركات 

 11343برلم       21191115من الشهر العماري بصفة عامة وتوثٌك الدفاتر التجارٌة من السجل ، تارٌخ : 

مة  نائب رئٌس مجلس ادارة  التجاري والشهر العماري ووزارة اإلسكان والمجتمعات دمحم عٌد زكً عبد الحلٌم  شركة مساه -  748

العمرانٌة وهٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة بصفة عامة ووزارة التضامن االجتماعً والشئون االجتماعٌة الستصدار كافة 

الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وله فً هذا الشؤن جمٌع التراخٌص والشهادات بمختلف أنواعها من الجهات سالفة الذكر وجمٌع الجهات 

الصالحٌات وأوسع السلطات فً التعالد باسم الشركة وتمثٌلها تمثٌال مطلما وإنهاء اإلجراءات الالزمة فً هذا الشؤن. واٌضا الحك 

 11343برلم       21191115فً التولٌع علً عمود الشراء للعمارات واألراضً والسٌارات واصول ، تارٌخ : 

عادل عبد السالم عامر الطوٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  التجاري والشهر العماري ووزارة اإلسكان  -  749

والمجتمعات العمرانٌة وهٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة بصفة عامة ووزارة التضامن االجتماعً والشئون االجتماعٌة الستصدار 

أنواعها من الجهات سالفة الذكر وجمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وله فً هذا الشؤن  كافة التراخٌص والشهادات بمختلف
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جمٌع الصالحٌات وأوسع السلطات فً التعالد باسم الشركة وتمثٌلها تمثٌال مطلما وإنهاء اإلجراءات الالزمة فً هذا الشؤن. واٌضا 

 11343برلم       21191115سٌارات واصول ، تارٌخ : الحك فً التولٌع علً عمود الشراء للعمارات واألراضً وال

محمود امٌن دمحم عشرى منٌسً  شركة مساهمة  عضو منتدب  التجاري والشهر العماري ووزارة اإلسكان والمجتمعات  -  751

ستصدار كافة العمرانٌة وهٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة بصفة عامة ووزارة التضامن االجتماعً والشئون االجتماعٌة ال

التراخٌص والشهادات بمختلف أنواعها من الجهات سالفة الذكر وجمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وله فً هذا الشؤن جمٌع 

الصالحٌات وأوسع السلطات فً التعالد باسم الشركة وتمثٌلها تمثٌال مطلما وإنهاء اإلجراءات الالزمة فً هذا الشؤن. واٌضا الحك 

 11343برلم       21191115علً عمود الشراء للعمارات واألراضً والسٌارات واصول ، تارٌخ : فً التولٌع 

عٌد ذكى عبد الحلٌم ابو سعده  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  التجاري والشهر العماري ووزارة اإلسكان  -  751

مة ووزارة التضامن االجتماعً والشئون االجتماعٌة الستصدار والمجتمعات العمرانٌة وهٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة بصفة عا

كافة التراخٌص والشهادات بمختلف أنواعها من الجهات سالفة الذكر وجمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وله فً هذا الشؤن 

اءات الالزمة فً هذا الشؤن. واٌضا جمٌع الصالحٌات وأوسع السلطات فً التعالد باسم الشركة وتمثٌلها تمثٌال مطلما وإنهاء اإلجر

 11343برلم       21191115الحك فً التولٌع علً عمود الشراء للعمارات واألراضً والسٌارات واصول ، تارٌخ : 

رمضان صابر كامل زكً  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  التجاري والشهر العماري ووزارة اإلسكان  -  752

ة وهٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة بصفة عامة ووزارة التضامن االجتماعً والشئون االجتماعٌة الستصدار والمجتمعات العمرانٌ

كافة التراخٌص والشهادات بمختلف أنواعها من الجهات سالفة الذكر وجمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وله فً هذا الشؤن 

م الشركة وتمثٌلها تمثٌال مطلما وإنهاء اإلجراءات الالزمة فً هذا الشؤن. واٌضا جمٌع الصالحٌات وأوسع السلطات فً التعالد باس

 11343برلم       21191115الحك فً التولٌع علً عمود الشراء للعمارات واألراضً والسٌارات واصول ، تارٌخ : 

دمحم توفٌك دمحم الشرلاوي  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  التجاري والشهر العماري ووزارة اإلسكان  -  753

والمجتمعات العمرانٌة وهٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة بصفة عامة ووزارة التضامن االجتماعً والشئون االجتماعٌة الستصدار 

أنواعها من الجهات سالفة الذكر وجمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وله فً هذا الشؤن  كافة التراخٌص والشهادات بمختلف

جمٌع الصالحٌات وأوسع السلطات فً التعالد باسم الشركة وتمثٌلها تمثٌال مطلما وإنهاء اإلجراءات الالزمة فً هذا الشؤن. واٌضا 

 11343برلم       21191115سٌارات واصول ، تارٌخ : الحك فً التولٌع علً عمود الشراء للعمارات واألراضً وال

دمحم عٌد زكً عبد الحلٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الشركة وممتلكاتها العمارٌة وغٌرها من األصول الثابتة  -  754

ء عملٌات الشراء للعمارات باسم الشركة ولصالحها وتمثٌل الشركة أمام الشهر العماري والتولٌع أمام الشهر العماري فً إنها

واألراضً والسٌارات واصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة وغٌرها من األصول باسم الشركة سواء بنفسهم أو بموجب توكٌالت 

 ممٌدة ومشروطة . 

االعتمادات  اما التولٌع عن الشركة أمام البنون والمصارف والهٌئات المالٌة وفتح الحسابات البنكٌة وإصدار الشٌكات وفتح .2

 11343برلم       21191115وطلب واستصدار خطابات وشهادات الضمان وتمثٌل ، تارٌخ : 

عادل عبد السالم عامر الطوٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الشركة وممتلكاتها العمارٌة وغٌرها من األصول  -  755

عماري والتولٌع أمام الشهر العماري فً إنهاء عملٌات الشراء للعمارات الثابتة باسم الشركة ولصالحها وتمثٌل الشركة أمام الشهر ال

واألراضً والسٌارات واصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة وغٌرها من األصول باسم الشركة سواء بنفسهم أو بموجب توكٌالت 

 ممٌدة ومشروطة . 

وفتح الحسابات البنكٌة وإصدار الشٌكات وفتح االعتمادات اما التولٌع عن الشركة أمام البنون والمصارف والهٌئات المالٌة  .2

 11343برلم       21191115وطلب واستصدار خطابات وشهادات الضمان وتمثٌل ، تارٌخ : 

محمود امٌن دمحم عشرى منٌسً  شركة مساهمة  عضو منتدب  الشركة وممتلكاتها العمارٌة وغٌرها من األصول الثابتة  -  756

صالحها وتمثٌل الشركة أمام الشهر العماري والتولٌع أمام الشهر العماري فً إنهاء عملٌات الشراء للعمارات باسم الشركة ول

واألراضً والسٌارات واصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة وغٌرها من األصول باسم الشركة سواء بنفسهم أو بموجب توكٌالت 

 ممٌدة ومشروطة . 

البنون والمصارف والهٌئات المالٌة وفتح الحسابات البنكٌة وإصدار الشٌكات وفتح االعتمادات  اما التولٌع عن الشركة أمام .2

 11343برلم       21191115وطلب واستصدار خطابات وشهادات الضمان وتمثٌل ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 270 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عمارٌة وغٌرها من األصول عٌد ذكى عبد الحلٌم ابو سعده  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الشركة وممتلكاتها ال -  757

الثابتة باسم الشركة ولصالحها وتمثٌل الشركة أمام الشهر العماري والتولٌع أمام الشهر العماري فً إنهاء عملٌات الشراء للعمارات 

واألراضً والسٌارات واصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة وغٌرها من األصول باسم الشركة سواء بنفسهم أو بموجب توكٌالت 

 ممٌدة ومشروطة . 

اما التولٌع عن الشركة أمام البنون والمصارف والهٌئات المالٌة وفتح الحسابات البنكٌة وإصدار الشٌكات وفتح االعتمادات  .2

 11343برلم       21191115وطلب واستصدار خطابات وشهادات الضمان وتمثٌل ، تارٌخ : 

مجلس من ذوى الخبرة  الشركة وممتلكاتها العمارٌة وغٌرها من رمضان صابر كامل زكً  شركة مساهمة  عضو  -  758

األصول الثابتة باسم الشركة ولصالحها وتمثٌل الشركة أمام الشهر العماري والتولٌع أمام الشهر العماري فً إنهاء عملٌات الشراء 

اسم الشركة سواء بنفسهم أو بموجب للعمارات واألراضً والسٌارات واصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة وغٌرها من األصول ب

 توكٌالت ممٌدة ومشروطة . 

اما التولٌع عن الشركة أمام البنون والمصارف والهٌئات المالٌة وفتح الحسابات البنكٌة وإصدار الشٌكات وفتح االعتمادات  .2

 11343برلم       21191115وطلب واستصدار خطابات وشهادات الضمان وتمثٌل ، تارٌخ : 

دمحم توفٌك دمحم الشرلاوي  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  الشركة وممتلكاتها العمارٌة وغٌرها من األصول  -  759

الثابتة باسم الشركة ولصالحها وتمثٌل الشركة أمام الشهر العماري والتولٌع أمام الشهر العماري فً إنهاء عملٌات الشراء للعمارات 

الشركة وممتلكاتها العمارٌة وغٌرها من األصول باسم الشركة سواء بنفسهم أو بموجب توكٌالت واألراضً والسٌارات واصول 

 ممٌدة ومشروطة . 

اما التولٌع عن الشركة أمام البنون والمصارف والهٌئات المالٌة وفتح الحسابات البنكٌة وإصدار الشٌكات وفتح االعتمادات  .2

 11343برلم       21191115مثٌل ، تارٌخ : وطلب واستصدار خطابات وشهادات الضمان وت

دمحم عٌد زكً عبد الحلٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الشركة فً جمٌع المعامالت مع البنون والمصارف  -  761

كافة صور والهٌئات المالٌة وحك السحب من البنون والتولٌع علً الشٌكات الصادرة من الشركة للغٌر باسم الشركة ولمصلحتها و

التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن أغراضها لكال من السٌد / عٌد ذكً عبد الحلٌم ابو سعدة ) نائب 

 رئٌس مجلس االدارة ( السٌد / محمود امٌن دمحم عشري منٌسً ) العضو المنتدب ( مجتمعٌن 

الئتمانٌة وحك التولٌع علً عمود االلتراض والرهن ، تارٌخ : اما حك الرهن وااللتراض والحصول علً التسهٌالت ا .3

 11343برلم       21191115

عادل عبد السالم عامر الطوٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الشركة فً جمٌع المعامالت مع البنون والمصارف  -  761

ة من الشركة للغٌر باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور والهٌئات المالٌة وحك السحب من البنون والتولٌع علً الشٌكات الصادر

التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن أغراضها لكال من السٌد / عٌد ذكً عبد الحلٌم ابو سعدة ) نائب 

 رئٌس مجلس االدارة ( السٌد / محمود امٌن دمحم عشري منٌسً ) العضو المنتدب ( مجتمعٌن 

ك الرهن وااللتراض والحصول علً التسهٌالت االئتمانٌة وحك التولٌع علً عمود االلتراض والرهن ، تارٌخ : اما ح .3

 11343برلم       21191115

محمود امٌن دمحم عشرى منٌسً  شركة مساهمة  عضو منتدب  الشركة فً جمٌع المعامالت مع البنون والمصارف  -  762

البنون والتولٌع علً الشٌكات الصادرة من الشركة للغٌر باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور والهٌئات المالٌة وحك السحب من 

التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن أغراضها لكال من السٌد / عٌد ذكً عبد الحلٌم ابو سعدة ) نائب 

 العضو المنتدب ( مجتمعٌن  رئٌس مجلس االدارة ( السٌد / محمود امٌن دمحم عشري منٌسً )

اما حك الرهن وااللتراض والحصول علً التسهٌالت االئتمانٌة وحك التولٌع علً عمود االلتراض والرهن ، تارٌخ :  .3

 11343برلم       21191115

البنون عٌد ذكى عبد الحلٌم ابو سعده  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الشركة فً جمٌع المعامالت مع  -  763

والمصارف والهٌئات المالٌة وحك السحب من البنون والتولٌع علً الشٌكات الصادرة من الشركة للغٌر باسم الشركة ولمصلحتها 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 271 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن أغراضها لكال من السٌد / عٌد ذكً عبد الحلٌم ابو 

 االدارة ( السٌد / محمود امٌن دمحم عشري منٌسً ) العضو المنتدب ( مجتمعٌن سعدة ) نائب رئٌس مجلس 

اما حك الرهن وااللتراض والحصول علً التسهٌالت االئتمانٌة وحك التولٌع علً عمود االلتراض والرهن ، تارٌخ :  .3

 11343برلم       21191115

ذوى الخبرة  الشركة فً جمٌع المعامالت مع البنون رمضان صابر كامل زكً  شركة مساهمة  عضو مجلس من  -  764

والمصارف والهٌئات المالٌة وحك السحب من البنون والتولٌع علً الشٌكات الصادرة من الشركة للغٌر باسم الشركة ولمصلحتها 

كً عبد الحلٌم ابو وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن أغراضها لكال من السٌد / عٌد ذ

 سعدة ) نائب رئٌس مجلس االدارة ( السٌد / محمود امٌن دمحم عشري منٌسً ) العضو المنتدب ( مجتمعٌن 

اما حك الرهن وااللتراض والحصول علً التسهٌالت االئتمانٌة وحك التولٌع علً عمود االلتراض والرهن ، تارٌخ :  .3

 11343برلم       21191115

وفٌك دمحم الشرلاوي  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  الشركة فً جمٌع المعامالت مع البنون دمحم ت -  765

والمصارف والهٌئات المالٌة وحك السحب من البنون والتولٌع علً الشٌكات الصادرة من الشركة للغٌر باسم الشركة ولمصلحتها 

اسم الشركة وضمن أغراضها لكال من السٌد / عٌد ذكً عبد الحلٌم ابو وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن ب

 سعدة ) نائب رئٌس مجلس االدارة ( السٌد / محمود امٌن دمحم عشري منٌسً ) العضو المنتدب ( مجتمعٌن 

ارٌخ : اما حك الرهن وااللتراض والحصول علً التسهٌالت االئتمانٌة وحك التولٌع علً عمود االلتراض والرهن ، ت .3

 11343برلم       21191115

دمحم عٌد زكً عبد الحلٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لصالح النفس او البنون او الغٌر لكافة أصول الشركة  -  766

س مجلس وممتلكاتها العمارٌة واألراضــً والسٌارات وغٌرها باسم الشركة لكل من السٌد / عادل عبد السالم عامر الطوٌل ) رئٌ

اإلدارة( والسٌد / عٌد ذكً عبد الحلٌم ابو سعدة ) نائب رئٌس مجلس االدارة ( والسٌد / محمود امٌن دمحم عشري منٌسً ) العضو 

المنتدب ( مجتمعٌن ولهم حك توكٌل البنون أو الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر . واٌضا الحك فً التولٌع علً عمود البٌع للغٌر 

 11343برلم       21191115السٌارات واصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ، تارٌخ : للعمارات واألراضً و

عادل عبد السالم عامر الطوٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لصالح النفس او البنون او الغٌر لكافة أصول الشركة  -  767

من السٌد / عادل عبد السالم عامر الطوٌل ) رئٌس مجلس وممتلكاتها العمارٌة واألراضــً والسٌارات وغٌرها باسم الشركة لكل 

اإلدارة( والسٌد / عٌد ذكً عبد الحلٌم ابو سعدة ) نائب رئٌس مجلس االدارة ( والسٌد / محمود امٌن دمحم عشري منٌسً ) العضو 

لٌع علً عمود البٌع للغٌر المنتدب ( مجتمعٌن ولهم حك توكٌل البنون أو الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر . واٌضا الحك فً التو

 11343برلم       21191115للعمارات واألراضً والسٌارات واصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ، تارٌخ : 

محمود امٌن دمحم عشرى منٌسً  شركة مساهمة  عضو منتدب  لصالح النفس او البنون او الغٌر لكافة أصول الشركة  -  768

ــً والسٌارات وغٌرها باسم الشركة لكل من السٌد / عادل عبد السالم عامر الطوٌل ) رئٌس مجلس وممتلكاتها العمارٌة واألراض

اإلدارة( والسٌد / عٌد ذكً عبد الحلٌم ابو سعدة ) نائب رئٌس مجلس االدارة ( والسٌد / محمود امٌن دمحم عشري منٌسً ) العضو 

كل أو بعض ما ذكر . واٌضا الحك فً التولٌع علً عمود البٌع للغٌر المنتدب ( مجتمعٌن ولهم حك توكٌل البنون أو الغٌر فً 

 11343برلم       21191115للعمارات واألراضً والسٌارات واصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ، تارٌخ : 

غٌر لكافة أصول عٌد ذكى عبد الحلٌم ابو سعده  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لصالح النفس او البنون او ال -  769

الشركة وممتلكاتها العمارٌة واألراضــً والسٌارات وغٌرها باسم الشركة لكل من السٌد / عادل عبد السالم عامر الطوٌل ) رئٌس 

مجلس اإلدارة( والسٌد / عٌد ذكً عبد الحلٌم ابو سعدة ) نائب رئٌس مجلس االدارة ( والسٌد / محمود امٌن دمحم عشري منٌسً ) 

منتدب ( مجتمعٌن ولهم حك توكٌل البنون أو الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر . واٌضا الحك فً التولٌع علً عمود البٌع للغٌر العضو ال

 11343برلم       21191115للعمارات واألراضً والسٌارات واصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ، تارٌخ : 

رمضان صابر كامل زكً  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  لصالح النفس او البنون او الغٌر لكافة أصول  -  771

الشركة وممتلكاتها العمارٌة واألراضــً والسٌارات وغٌرها باسم الشركة لكل من السٌد / عادل عبد السالم عامر الطوٌل ) رئٌس 

بد الحلٌم ابو سعدة ) نائب رئٌس مجلس االدارة ( والسٌد / محمود امٌن دمحم عشري منٌسً ) مجلس اإلدارة( والسٌد / عٌد ذكً ع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 272 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

العضو المنتدب ( مجتمعٌن ولهم حك توكٌل البنون أو الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر . واٌضا الحك فً التولٌع علً عمود البٌع للغٌر 

 11343برلم       21191115لعمارٌة ، تارٌخ : للعمارات واألراضً والسٌارات واصول الشركة وممتلكاتها ا

دمحم توفٌك دمحم الشرلاوي  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  لصالح النفس او البنون او الغٌر لكافة أصول  -  771

ر الطوٌل ) رئٌس الشركة وممتلكاتها العمارٌة واألراضــً والسٌارات وغٌرها باسم الشركة لكل من السٌد / عادل عبد السالم عام

مجلس اإلدارة( والسٌد / عٌد ذكً عبد الحلٌم ابو سعدة ) نائب رئٌس مجلس االدارة ( والسٌد / محمود امٌن دمحم عشري منٌسً ) 

العضو المنتدب ( مجتمعٌن ولهم حك توكٌل البنون أو الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر . واٌضا الحك فً التولٌع علً عمود البٌع للغٌر 

 11343برلم       21191115رات واألراضً والسٌارات واصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ، تارٌخ : للعما

دمحم عٌد زكً عبد الحلٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وغٌرها من األصول الثابتة باسم الشركة ولصالحها  -  772

العماري فً إنهاء عملٌات البٌع للغٌر للعمارات واألراضً والسٌارات  وتمثٌل الشركة أمام الشهر العماري والتولٌع أمام الشهر

،  1واصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة وغٌرها من األصول باسم الشركة سواء بنفسهم أو بموجب توكٌالت ممٌدة ومشروطة 

 11343برلم       21191115تارٌخ : 

رئٌس مجلس ادارة  وغٌرها من األصول الثابتة باسم الشركة ولصالحها عادل عبد السالم عامر الطوٌل  شركة مساهمة   -  773

وتمثٌل الشركة أمام الشهر العماري والتولٌع أمام الشهر العماري فً إنهاء عملٌات البٌع للغٌر للعمارات واألراضً والسٌارات 

،  1بموجب توكٌالت ممٌدة ومشروطة  واصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة وغٌرها من األصول باسم الشركة سواء بنفسهم أو

 11343برلم       21191115تارٌخ : 

محمود امٌن دمحم عشرى منٌسً  شركة مساهمة  عضو منتدب  وغٌرها من األصول الثابتة باسم الشركة ولصالحها وتمثٌل  -  774

غٌر للعمارات واألراضً والسٌارات واصول الشركة أمام الشهر العماري والتولٌع أمام الشهر العماري فً إنهاء عملٌات البٌع لل

، تارٌخ :  1الشركة وممتلكاتها العمارٌة وغٌرها من األصول باسم الشركة سواء بنفسهم أو بموجب توكٌالت ممٌدة ومشروطة 

 11343برلم       21191115

ألصول الثابتة باسم الشركة عٌد ذكى عبد الحلٌم ابو سعده  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وغٌرها من ا -  775

ولصالحها وتمثٌل الشركة أمام الشهر العماري والتولٌع أمام الشهر العماري فً إنهاء عملٌات البٌع للغٌر للعمارات واألراضً 

والسٌارات واصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة وغٌرها من األصول باسم الشركة سواء بنفسهم أو بموجب توكٌالت ممٌدة 

 11343برلم       21191115، تارٌخ :  1 ومشروطة

رمضان صابر كامل زكً  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  وغٌرها من األصول الثابتة باسم الشركة  -  776

ولصالحها وتمثٌل الشركة أمام الشهر العماري والتولٌع أمام الشهر العماري فً إنهاء عملٌات البٌع للغٌر للعمارات واألراضً 

والسٌارات واصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة وغٌرها من األصول باسم الشركة سواء بنفسهم أو بموجب توكٌالت ممٌدة 

 11343برلم       21191115، تارٌخ :  1ومشروطة 

كة دمحم توفٌك دمحم الشرلاوي  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  وغٌرها من األصول الثابتة باسم الشر -  777

ولصالحها وتمثٌل الشركة أمام الشهر العماري والتولٌع أمام الشهر العماري فً إنهاء عملٌات البٌع للغٌر للعمارات واألراضً 

والسٌارات واصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة وغٌرها من األصول باسم الشركة سواء بنفسهم أو بموجب توكٌالت ممٌدة 

 11343برلم       21191115، تارٌخ :  1ومشروطة 

دمحم احمد دمحم عبد المعبود صمر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تعٌٌن اعضاء مجلس االداره عن السنوات المالٌه  -  778

 147628برلم       21191115، تارٌخ :  2122وحتى نهاٌه السنه المالٌه 2122 2121،  2121

،  2121مجلس ادارة  تعٌٌن اعضاء مجلس االداره عن السنوات المالٌه رافت دمحم عبد المعبود  شركة مساهمة  عضو  -  779

 147628برلم       21191115، تارٌخ :  2122وحتى نهاٌه السنه المالٌه 2122 2121

اسامه دمحم عبد المعبود عبد اللطٌف  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تعٌٌن اعضاء مجلس االداره عن السنوات المالٌه  -  781

 147628برلم       21191115، تارٌخ :  2122وحتى نهاٌه السنه المالٌه 2122 2121،  2121
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احمد دمحم عبد المعبود عبد اللطٌف صمر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تعٌٌن اعضاء مجلس االداره عن السنوات  -  781

 147628برلم       21191115، تارٌخ :  2122وحتى نهاٌه السنه المالٌه 2122 2121،  2121المالٌه 

دمحم محٌى الدٌن محمود حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  782

 1883برلم       21191116

برلم       21191116حسن دمحم حسن دروٌش  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  783

1883 

برلم       21191116شرٌف سعد رمضان دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  784

1883 

    21191116عمرو فاروق عبد السمٌع حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  785

 1883برلم   

    21191116احمد محٌى الدٌن محمود حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  786

 1883برلم   

 4198برلم       21191116فاطمة احمد حربى خلف السٌد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  787

 4198برلم       21191116ات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ : وسٌم عٌد عبدالفتاح البٌارى  ذ -  788

 4198برلم       21191116عٌد عبد الفتاح فتح هللا البٌاري  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  789

عبد الفتاح فتح هللا البٌاري و  فاطمة احمد حربى خلف السٌد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌر السٌد / عٌد -  791

 السٌد/ وسٌم عٌد عبد الفتاح البٌاري مجتمعٌن او منفردٌن  الشركه فً عاللتها مع الغٌر ولهما فً هذا الصدد مجتمعٌن او منفردٌن 

 اوسع السلطات باداره الشركه والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به فً عمد الشركه او المانون او

 ٌذٌه او للجمعٌه العامه ولهما اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن غرض الشركه الئحته التنف

برلم       21191116ولبض ودفع كافه المبالغ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه وتولٌع وتحوٌل وبٌع ، تارٌخ : 

4198 

دة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌر السٌد / عٌد عبد الفتاح فتح هللا البٌاري و السٌد/ وسٌم عٌد عبدالفتاح البٌارى  ذات مسئولٌة محدو -  791

 وسٌم عٌد عبد الفتاح البٌاري مجتمعٌن او منفردٌن  الشركه فً عاللتها مع الغٌر ولهما فً هذا الصدد مجتمعٌن او منفردٌن 

 عمد الشركه او المانون اواوسع السلطات باداره الشركه والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به فً 

 الئحته التنفٌذٌه او للجمعٌه العامه ولهما اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن غرض الشركه 

برلم       21191116ولبض ودفع كافه المبالغ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه وتولٌع وتحوٌل وبٌع ، تارٌخ : 

4198 

الفتاح فتح هللا البٌاري  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌر السٌد / عٌد عبد الفتاح فتح هللا البٌاري و  عٌد عبد -  792

 السٌد/ وسٌم عٌد عبد الفتاح البٌاري مجتمعٌن او منفردٌن  الشركه فً عاللتها مع الغٌر ولهما فً هذا الصدد مجتمعٌن او منفردٌن 

 اوسع السلطات باداره الشركه والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به فً عمد الشركه او المانون او

 الئحته التنفٌذٌه او للجمعٌه العامه ولهما اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن غرض الشركه 
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برلم       21191116وتولٌع وتحوٌل وبٌع ، تارٌخ : ولبض ودفع كافه المبالغ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه 

4198 

فاطمة احمد حربى خلف السٌد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وتسدٌد كافه السندات االذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود  -  793

العماري علً كافه العمود والحك فً لبض والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعمالت الشركه بالنمد او باالجل والتولٌع امام الشهر 

 واستالم المبالغ المستحمه للشركه سواء كانت نمدٌه او بشٌكات وحك شراء جمٌع المواد والمهمات 

 والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌه باي نوع من المعامالت المالٌه

 وفتح وغلك الحسابات واالفراج عن راس مال الشركه  كالسحب واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات

 4198برلم       21191116واصدار ، تارٌخ : 

وسٌم عٌد عبدالفتاح البٌارى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وتسدٌد كافه السندات االذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود  -  794

بالنمد او باالجل والتولٌع امام الشهر العماري علً كافه العمود والحك فً لبض والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعمالت الشركه 

 واستالم المبالغ المستحمه للشركه سواء كانت نمدٌه او بشٌكات وحك شراء جمٌع المواد والمهمات 

 والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌه باي نوع من المعامالت المالٌه

 كالسحب واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واالفراج عن راس مال الشركه 

 4198برلم       21191116واصدار ، تارٌخ : 

عٌد عبد الفتاح فتح هللا البٌاري  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وتسدٌد كافه السندات االذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود  -  795

شارطات والصفمات التً تتعلك بمعمالت الشركه بالنمد او باالجل والتولٌع امام الشهر العماري علً كافه العمود والحك فً لبض والم

 واستالم المبالغ المستحمه للشركه سواء كانت نمدٌه او بشٌكات وحك شراء جمٌع المواد والمهمات 

 هٌئات المالٌه باي نوع من المعامالت المالٌهوالبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارف وال

 كالسحب واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واالفراج عن راس مال الشركه 

 4198برلم       21191116واصدار ، تارٌخ : 

مادات المستندٌه وتوكٌل فاطمة احمد حربى خلف السٌد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  خطابات الضمان وفتح االعت -  796

 المحامٌن والغٌر ولهما الحك فً 

تفوٌض الغٌر لكل او بعض صالحٌاته وفما لالصول والمانون وللمدٌره / فاطمه احمد حربً خلف السٌد / الحك فً اتخاذ كافه 

 المرارات االدارٌه المتعلمه بالشركة بما  

  

 ا فٌها تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمً الشركه وتحدٌد مرتباتهم التفوٌض و ابرام العمود التى فٌها مصلحه الشركه بم

واجورهم ومكافاتهم . وللمدٌرالسٌد / عٌد عبد الفتاح فتح هللا البٌاري و السٌد/ وسٌم عٌد عبد الفتاح البٌارى مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 4198برلم       21191116

حدودة  مدٌر عام  خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌه وتوكٌل وسٌم عٌد عبدالفتاح البٌارى  ذات مسئولٌة م -  797

 المحامٌن والغٌر ولهما الحك فً 

تفوٌض الغٌر لكل او بعض صالحٌاته وفما لالصول والمانون وللمدٌره / فاطمه احمد حربً خلف السٌد / الحك فً اتخاذ كافه 

 المرارات االدارٌه المتعلمه بالشركة بما  

  

 و ابرام العمود التى فٌها مصلحه الشركه بما فٌها تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمً الشركه وتحدٌد مرتباتهم  التفوٌض
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واجورهم ومكافاتهم . وللمدٌرالسٌد / عٌد عبد الفتاح فتح هللا البٌاري و السٌد/ وسٌم عٌد عبد الفتاح البٌارى مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 4198برلم       21191116

عٌد عبد الفتاح فتح هللا البٌاري  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌه وتوكٌل  -  798

 المحامٌن والغٌر ولهما الحك فً 

تفوٌض الغٌر لكل او بعض صالحٌاته وفما لالصول والمانون وللمدٌره / فاطمه احمد حربً خلف السٌد / الحك فً اتخاذ كافه 

 ارات االدارٌه المتعلمه بالشركة بما  المر

  

 التفوٌض و ابرام العمود التى فٌها مصلحه الشركه بما فٌها تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمً الشركه وتحدٌد مرتباتهم 

معٌن ، تارٌخ : واجورهم ومكافاتهم . وللمدٌرالسٌد / عٌد عبد الفتاح فتح هللا البٌاري و السٌد/ وسٌم عٌد عبد الفتاح البٌارى مجت

 4198برلم       21191116

 فاطمة احمد حربى خلف السٌد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  او منفردٌن التعامل مع البنون و لهما  -  799

 4198برلم       21191116حك الرهن و االلتراض و اتخاذ كافة االجراءات الالزمة لذلن ولهما حك التولٌع لذلن ، تارٌخ :  

 وسٌم عٌد عبدالفتاح البٌارى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  او منفردٌن التعامل مع البنون و لهما  -  811

 4198برلم       21191116حك الرهن و االلتراض و اتخاذ كافة االجراءات الالزمة لذلن ولهما حك التولٌع لذلن ، تارٌخ :  

 ات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  او منفردٌن التعامل مع البنون و لهما عٌد عبد الفتاح فتح هللا البٌاري  ذ -  811

 4198برلم       21191116حك الرهن و االلتراض و اتخاذ كافة االجراءات الالزمة لذلن ولهما حك التولٌع لذلن ، تارٌخ :  

-ٌد /ابراهٌم احمد السٌد على الماضى  ابراهٌم احمد السٌد على الماضى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعتزار الس -  812

من تشكٌل مجلس االدارة  مع بماء تشكٌل مجلس ادارة الشركة واختصاصاتهم كما هى دون تعدٌل . ، تارٌخ :  -عضو مجلس ادارة 

 7495برلم       21191116

 11315لم   بر    21191116وفاء احمد مهنً البارودي  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  813

 صالح عبد الرحٌم عبد الحافظ -  814

 11315برلم       21191116عبد السالم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ : 

وفاء احمد مهنً البارودي  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة غٌر محددة ، تارٌخ :  -  815

 11315برلم       21191116

 صالح عبد الرحٌم عبد الحافظ -  816

 11315برلم       21191116عبد السالم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة غٌر محددة ، تارٌخ : 

 ٌسرى عبدالعال السٌد -  817

ولٌع عن الشركة وتمثٌلها أمام الحدٌدى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  النظر فى أن ٌكون للسٌد/ رئٌس مجلس االدارة حك الت 

كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة وابرام التعالدات والصفمات مع هذه الجهات وكذلن البنون فى جمٌع تعامالتها من سحب 

ة واٌداع والتراض واجراء التعالدات ورهن وبٌع وشراء أصول الشركة وممتلكاتها والسحب بضمان البضائع وكافة المعامالت البنكٌ

 األخرى وله توكٌل غٌره فى كل أو بعض مما ذكر. 

 وبعد تبادل اآلراء و الممترحات إتخذ المجلس المرار                        
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 13814برلم       21191116وافك مجلس اإلدارة على أن ، تارٌخ : 

 ٌسرى عبدالعال السٌد -  818

د/ رئٌس مجلس االدارة حك التولٌع عن الشركة وتمثٌلها أمام كافة الجهات الحدٌدى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌكون للسٌ 

الحكومٌة والغٌر حكومٌة وابرام التعالدات والصفمات مع هذه الجهات وكذلن البنون فى جمٌع تعامالتها من سحب واٌداع والتراض 

ضائـــع وكافة المعامالت البنكٌة األخـــرى واجراء التعالدات ورهن وبٌع وشراء أصول الشركة وممتلكاتها والسحب بضمان الب

 ولــه توكٌل غٌره فى كل 

 13814برلم       21191116أو بعض مما ذكر. مع مراعاة الموافمة المسبمة من الجمعٌة العامة على بٌع االصول ، تارٌخ : 

 صات مجلس األدارهطارق سٌد عبد الحمٌد بدوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تحدٌد كافة أختصا -  819

بعد المنالشه تم الموافمه علً أن ٌكون لمجلس األداره أوسع سلطه ألدارة الشركه ومباشره جمٌع التصرفات من تؤجٌر وأستؤجار 

وشراء ألصول الشركه واحتٌاجتها والشراء لالصول الثابته والمعدات وتمدٌم جمٌع الطلبات والمستندات الالزمه الً كافة الهٌئات 

رات واألدارات المختصه بما فً ذلن الهٌئه العامه لسوق المال والهٌئه العامه لألستثمار والمناطك الحره ووزاراة التجاره والوزا

 2648برلم       21191116الداخلٌه والخارجٌه والصناعه والعدل ومكاتب مصلحة السجل التجاري والشهر ، تارٌخ : 

ساهمة  رئٌس مجلس ادارة  العماري ومصلحة الشركات والهٌئه العامه للتؤمٌنات طارق سٌد عبد الحمٌد بدوى  شركة م -  811

األجتماعٌه والهٌئه العامه للصادرات والواردات وسجل الموردٌن والوكالء التجارٌٌن والغرف التجارٌه ومصلحة الضرائب كما أن 

أستالم جمٌع المستندات الالزمه أمام جمٌع ما سبك. مجتمعٌن له الحك فً التمثٌل أمام كافة الجهات الحكومٌه والمٌام بتولٌع وتمدٌم و

 2648برلم       21191116او منفردٌن ، تارٌخ : 

 2216برلم       21191117مصطفى احمد صفوت مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  -  811

    21191117ادارة وعضو منتدب  منتدب ، تارٌخ :  احمد صفوت مصطفً عبد الغنً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس -  812

 2216برلم   

    21191117محى الدٌن دمحم سهٌل مصطفى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  منتدب ، تارٌخ :  -  813

 2216برلم   

 2216برلم       21191117انجى محمود بهجت مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  -  814

مصطفى احمد صفوت مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات تبدا  -  815

مع االبماء على الصالحٌات واالختصاصات والمسئولٌات -من تارٌخ التاشٌر بالسجل التجارى مع اعادة تشكٌل مجلس االدارة 

مجلس االدارة ونائبه واالعضاء المنتدبٌن السابك التاشٌر بها فى السجل التجارى كما هى بدون تعدٌل ،  الممنوحة لكل من رئٌس

 2216برلم       21191117تارٌخ : 

احمد صفوت مصطفً عبد الغنً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة لمدة  -  816

مع االبماء على الصالحٌات واالختصاصات -خ التاشٌر بالسجل التجارى مع اعادة تشكٌل مجلس االدارة ثالث سنوات تبدا من تارٌ

والمسئولٌات الممنوحة لكل من رئٌس مجلس االدارة ونائبه واالعضاء المنتدبٌن السابك التاشٌر بها فى السجل التجارى كما هى 

 2216برلم       21191117بدون تعدٌل ، تارٌخ : 

محى الدٌن دمحم سهٌل مصطفى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة لمدة  -  817

مع االبماء على الصالحٌات واالختصاصات -ثالث سنوات تبدا من تارٌخ التاشٌر بالسجل التجارى مع اعادة تشكٌل مجلس االدارة 

االدارة ونائبه واالعضاء المنتدبٌن السابك التاشٌر بها فى السجل التجارى كما هى والمسئولٌات الممنوحة لكل من رئٌس مجلس 

 2216برلم       21191117بدون تعدٌل ، تارٌخ : 

انجى محمود بهجت مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات تبدا من  -  818

مع االبماء على الصالحٌات واالختصاصات والمسئولٌات الممنوحة -رى مع اعادة تشكٌل مجلس االدارة تارٌخ التاشٌر بالسجل التجا
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لكل من رئٌس مجلس االدارة ونائبه واالعضاء المنتدبٌن السابك التاشٌر بها فى السجل التجارى كما هى بدون تعدٌل ، تارٌخ : 

 2216برلم       21191117

 151برلم       21191117امجد السٌد عبد الحمٌد السلخ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  819

 151برلم       21191117امجد السٌد عبد الحمٌد السلخ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  821

 151برلم       21191117دٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ : امجد السٌد عبد الحمٌد السلخ  توصٌة بسٌطة  م -  821

 151برلم       21191117أالء محمود عودة ٌونس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  822

 151برلم       21191117أالء محمود عودة ٌونس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  823

 151برلم       21191117نس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ : أالء محمود عودة ٌو -  824

 151برلم       21191117دمحم محمود السٌد هارون  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  825

 151برلم       21191117دمحم محمود السٌد هارون  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  826

 151برلم       21191117 محمود السٌد هارون  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ : دمحم -  827

امجد السٌد عبد الحمٌد السلخ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسإلٌة لكال من السٌد  -  828

مجتمعٌن أومنفردٌن فً تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة / دمحم محمود السٌد هارون  والسٌدة / أالء محمود عودة ٌونس 

والغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال العام والمطاع الخاص بما ٌحمك غرض الشركة وٌحك لهم مجتمعٌن أومنفردٌن التولٌع 

نمول إلصول الشركة وبٌع وشراء السٌارات على عمود الشراء والبٌع والمعاوضة للعمارات والمنموالت والبٌع والشراء الثابت والم

 151برلم       21191117لحساب الشركة  وغٌرها بؤسم الشركة وألغراض الشركة أمام ، تارٌخ : 

امجد السٌد عبد الحمٌد السلخ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسإلٌة لكال من السٌد  -  829

لسٌد هارون  والسٌدة / أالء محمود عودة ٌونس مجتمعٌن أومنفردٌن فً تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة / دمحم محمود ا

والغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال العام والمطاع الخاص بما ٌحمك غرض الشركة وٌحك لهم مجتمعٌن أومنفردٌن التولٌع 

مارات والمنموالت والبٌع والشراء الثابت والمنمول إلصول الشركة وبٌع وشراء السٌارات على عمود الشراء والبٌع والمعاوضة للع

 151برلم       21191117لحساب الشركة  وغٌرها بؤسم الشركة وألغراض الشركة أمام ، تارٌخ : 

ولٌع والمسإلٌة لكال من السٌد امجد السٌد عبد الحمٌد السلخ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك األدارة والت -  831

/ دمحم محمود السٌد هارون  والسٌدة / أالء محمود عودة ٌونس مجتمعٌن أومنفردٌن فً تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة 

لتولٌع والغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال العام والمطاع الخاص بما ٌحمك غرض الشركة وٌحك لهم مجتمعٌن أومنفردٌن ا

على عمود الشراء والبٌع والمعاوضة للعمارات والمنموالت والبٌع والشراء الثابت والمنمول إلصول الشركة وبٌع وشراء السٌارات 

 151برلم       21191117لحساب الشركة  وغٌرها بؤسم الشركة وألغراض الشركة أمام ، تارٌخ : 

و شرٌن  ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسإلٌة لكال من السٌد / دمحم محمود  أالء محمود عودة ٌونس  توصٌة بسٌطة  مدٌر -  831

السٌد هارون  والسٌدة / أالء محمود عودة ٌونس مجتمعٌن أومنفردٌن فً تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة 

وٌحك لهم مجتمعٌن أومنفردٌن التولٌع على عمود  والمطاع العام ولطاع األعمال العام والمطاع الخاص بما ٌحمك غرض الشركة

الشراء والبٌع والمعاوضة للعمارات والمنموالت والبٌع والشراء الثابت والمنمول إلصول الشركة وبٌع وشراء السٌارات لحساب 

 151برلم       21191117الشركة  وغٌرها بؤسم الشركة وألغراض الشركة أمام ، تارٌخ : 

عودة ٌونس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسإلٌة لكال من السٌد / دمحم محمود  أالء محمود -  832

السٌد هارون  والسٌدة / أالء محمود عودة ٌونس مجتمعٌن أومنفردٌن فً تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة 

طاع الخاص بما ٌحمك غرض الشركة وٌحك لهم مجتمعٌن أومنفردٌن التولٌع على عمود والمطاع العام ولطاع األعمال العام والم

الشراء والبٌع والمعاوضة للعمارات والمنموالت والبٌع والشراء الثابت والمنمول إلصول الشركة وبٌع وشراء السٌارات لحساب 

 151برلم       21191117الشركة  وغٌرها بؤسم الشركة وألغراض الشركة أمام ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 278 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

أالء محمود عودة ٌونس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسإلٌة لكال من السٌد / دمحم محمود  -  833

السٌد هارون  والسٌدة / أالء محمود عودة ٌونس مجتمعٌن أومنفردٌن فً تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة 

لعام ولطاع األعمال العام والمطاع الخاص بما ٌحمك غرض الشركة وٌحك لهم مجتمعٌن أومنفردٌن التولٌع على عمود والمطاع ا

الشراء والبٌع والمعاوضة للعمارات والمنموالت والبٌع والشراء الثابت والمنمول إلصول الشركة وبٌع وشراء السٌارات لحساب 

 151برلم       21191117كة أمام ، تارٌخ : الشركة  وغٌرها بؤسم الشركة وألغراض الشر

دمحم محمود السٌد هارون  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسإلٌة لكال من السٌد / دمحم محمود  -  834

لحكومٌة والغٌر حكومٌة السٌد هارون  والسٌدة / أالء محمود عودة ٌونس مجتمعٌن أومنفردٌن فً تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات ا

والمطاع العام ولطاع األعمال العام والمطاع الخاص بما ٌحمك غرض الشركة وٌحك لهم مجتمعٌن أومنفردٌن التولٌع على عمود 

الشراء والبٌع والمعاوضة للعمارات والمنموالت والبٌع والشراء الثابت والمنمول إلصول الشركة وبٌع وشراء السٌارات لحساب 

 151برلم       21191117وغٌرها بؤسم الشركة وألغراض الشركة أمام ، تارٌخ : الشركة  

دمحم محمود السٌد هارون  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسإلٌة لكال من السٌد / دمحم محمود  -  835

تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة السٌد هارون  والسٌدة / أالء محمود عودة ٌونس مجتمعٌن أومنفردٌن فً 

والمطاع العام ولطاع األعمال العام والمطاع الخاص بما ٌحمك غرض الشركة وٌحك لهم مجتمعٌن أومنفردٌن التولٌع على عمود 

ع وشراء السٌارات لحساب الشراء والبٌع والمعاوضة للعمارات والمنموالت والبٌع والشراء الثابت والمنمول إلصول الشركة وبٌ

 151برلم       21191117الشركة  وغٌرها بؤسم الشركة وألغراض الشركة أمام ، تارٌخ : 

دمحم محمود السٌد هارون  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسإلٌة لكال من السٌد / دمحم محمود  -  836

عودة ٌونس مجتمعٌن أومنفردٌن فً تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة السٌد هارون  والسٌدة / أالء محمود 

والمطاع العام ولطاع األعمال العام والمطاع الخاص بما ٌحمك غرض الشركة وٌحك لهم مجتمعٌن أومنفردٌن التولٌع على عمود 

لثابت والمنمول إلصول الشركة وبٌع وشراء السٌارات لحساب الشراء والبٌع والمعاوضة للعمارات والمنموالت والبٌع والشراء ا

 151برلم       21191117الشركة  وغٌرها بؤسم الشركة وألغراض الشركة أمام ، تارٌخ : 

امجد السٌد عبد الحمٌد السلخ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت  -  837

وعمود الرهن واأللتراض وأى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌه  كالسحب واإلٌداع وفتح األئتمانٌة 

وغلك الحسابات والتولٌع على الشٌكات كما لهم حك األلتراض والرهن والتعامل مع البنون وكافة الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة  

 151برلم       21191117ض ما ذكر . ، تارٌخ : ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل او بع

امجد السٌد عبد الحمٌد السلخ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت  -  838

لسحب واإلٌداع وفتح األئتمانٌة وعمود الرهن واأللتراض وأى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌه  كا

وغلك الحسابات والتولٌع على الشٌكات كما لهم حك األلتراض والرهن والتعامل مع البنون وكافة الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة  

 151برلم       21191117ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

ة  مدٌر و شرٌن متخارج  الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت امجد السٌد عبد الحمٌد السلخ  توصٌة بسٌط -  839

األئتمانٌة وعمود الرهن واأللتراض وأى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌه  كالسحب واإلٌداع وفتح 

مع البنون وكافة الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة  وغلك الحسابات والتولٌع على الشٌكات كما لهم حك األلتراض والرهن والتعامل 

 151برلم       21191117ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

أالء محمود عودة ٌونس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت األئتمانٌة وعمود  -  841

ع من المعامالت المالٌة مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌه  كالسحب واإلٌداع وفتح وغلك الحسابات الرهن واأللتراض وأى نو

والتولٌع على الشٌكات كما لهم حك األلتراض والرهن والتعامل مع البنون وكافة الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة  ولهم حك توكٌل 

 151برلم       21191117الغٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

أالء محمود عودة ٌونس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت األئتمانٌة وعمود  -  841

الرهن واأللتراض وأى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌه  كالسحب واإلٌداع وفتح وغلك الحسابات 

على الشٌكات كما لهم حك األلتراض والرهن والتعامل مع البنون وكافة الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة  ولهم حك توكٌل والتولٌع 

 151برلم       21191117الغٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 279 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لتسهٌالت األئتمانٌة وعمود أالء محمود عودة ٌونس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الشهر العمارى والتولٌع على عمود ا -  842

الرهن واأللتراض وأى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌه  كالسحب واإلٌداع وفتح وغلك الحسابات 

ٌل والتولٌع على الشٌكات كما لهم حك األلتراض والرهن والتعامل مع البنون وكافة الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة  ولهم حك توك

 151برلم       21191117الغٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

دمحم محمود السٌد هارون  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت األئتمانٌة وعمود  -  843

الٌه  كالسحب واإلٌداع وفتح وغلك الحسابات الرهن واأللتراض وأى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون والمصارف والهٌئات الم

والتولٌع على الشٌكات كما لهم حك األلتراض والرهن والتعامل مع البنون وكافة الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة  ولهم حك توكٌل 

 151برلم       21191117الغٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

سٌطة  مدٌر و شرٌن  الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت األئتمانٌة وعمود دمحم محمود السٌد هارون  توصٌة ب -  844

الرهن واأللتراض وأى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌه  كالسحب واإلٌداع وفتح وغلك الحسابات 

لبنون وكافة الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة  ولهم حك توكٌل والتولٌع على الشٌكات كما لهم حك األلتراض والرهن والتعامل مع ا

 151برلم       21191117الغٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

دمحم محمود السٌد هارون  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت األئتمانٌة وعمود  -  845

من المعامالت المالٌة مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌه  كالسحب واإلٌداع وفتح وغلك الحسابات الرهن واأللتراض وأى نوع 

والتولٌع على الشٌكات كما لهم حك األلتراض والرهن والتعامل مع البنون وكافة الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة  ولهم حك توكٌل 

 151برلم       21191117الغٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

 7194برلم       21191117ابراهٌم بن سعٌد بن دمحم الزهرنى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  846

 7194برلم       21191117فتحى صالح داود مخالفى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  847

 7194برلم       21191117تاج الدٌن سعد مصطفى النجار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  848

 7194برلم       21191117ابراهٌم بن سعٌد بن دمحم الزهرنى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  849

 7194برلم       21191117دٌر عام   ، تارٌخ : فتحى صالح داود مخالفى  ذات مسئولٌة محدودة  م -  851

 7194برلم       21191117تاج الدٌن سعد مصطفى النجار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  851

ولهم فى ابراهٌم بن سعٌد بن دمحم الزهرنى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللاتها مع الغٌر  -  852

هذا الصدد )مجتمعٌن أو منفردٌن ( أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها ولهم الحك فى اجراء كافة العمود والمعامالت 

الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم 

ولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات ولبض ودفع كافة المبالغ وت

 7194برلم       21191117التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باألجل والتولٌع أمام الشهر ، تارٌخ : 

المدٌرون الشركة فى عاللاتها مع الغٌر ولهم فى هذا فتحى صالح داود مخالفى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل  -  853

الصدد )مجتمعٌن أو منفردٌن ( أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها ولهم الحك فى اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة 

م ومكافؤتهم ولبض ضمن غرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجوره

ودفع كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 7194برلم       21191117بمعامالت الشركة بالنمد او باألجل والتولٌع أمام الشهر ، تارٌخ : 

لنجار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللاتها مع الغٌر ولهم فى تاج الدٌن سعد مصطفى ا -  854

هذا الصدد )مجتمعٌن أو منفردٌن ( أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها ولهم الحك فى اجراء كافة العمود والمعامالت 

الء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولف وعزل وك

ولبض ودفع كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات 

 7194برلم       21191117التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باألجل والتولٌع أمام الشهر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 280 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ابراهٌم بن سعٌد بن دمحم الزهرنى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  العمارى على كافة العمود ولهم الحك فى لبض واستالم  -  855

المبالغ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة او بشٌكات ولهم حك شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت ولهم 

ع البنون والمصارف والهٌئات المالٌة بؤى نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك التعامل م

الحسابات واالفراج عن رأسمال الشركة وابرام عمود المروض وااللتراض والرهن وتجدٌد عمود الرهن وتمرٌر حك عٌنى ولهم  

 7194برلم       21191117ا ذكر . ، تارٌخ : تفوٌض أو توكٌل الغٌر فى كل او بعض م

فتحى صالح داود مخالفى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  العمارى على كافة العمود ولهم الحك فى لبض واستالم المبالغ  -  856

الت ولهم التعامل مع المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة او بشٌكات ولهم حك شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنمو

البنون والمصارف والهٌئات المالٌة بؤى نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات 

واالفراج عن رأسمال الشركة وابرام عمود المروض وااللتراض والرهن وتجدٌد عمود الرهن وتمرٌر حك عٌنى ولهم  تفوٌض أو 

 7194برلم       21191117غٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : توكٌل ال

تاج الدٌن سعد مصطفى النجار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  العمارى على كافة العمود ولهم الحك فى لبض واستالم  -  857

لمهمات والبضائع والمنموالت ولهم المبالغ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة او بشٌكات ولهم حك شراء وبٌع جمٌع المواد وا

التعامل مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌة بؤى نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك 

ولهم  الحسابات واالفراج عن رأسمال الشركة وابرام عمود المروض وااللتراض والرهن وتجدٌد عمود الرهن وتمرٌر حك عٌنى 

 7194برلم       21191117تفوٌض أو توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

باسم فتحى مصطفى مصطفى الهمشرى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركه فى عاللتها مع الغٌر ولهم)  -  858

التعامل بؤسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحه عمد الشركه او مجتمعٌن او منفردٌن ( فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه و

 المانون او الئحته التنفٌذٌه للجمعٌه العامه .

وللمدٌرون ) مجتمعٌن او منفردٌن ( الحك فى التعامل بؤسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح  والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص

 13528برلم       21191117حسابات وكافة ، تارٌخ : 

دمحم على سلٌمان الشبكشى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركه فى عاللتها مع الغٌر ولهم) مجتمعٌن او  -  859

دد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل بؤسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحه عمد الشركه او المانون او منفردٌن ( فى هذا الص

 الئحته التنفٌذٌه للجمعٌه العامه .

وللمدٌرون ) مجتمعٌن او منفردٌن ( الحك فى التعامل بؤسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

عام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح والمطاع ال

 13528برلم       21191117حسابات وكافة ، تارٌخ : 

تمعٌن او نورالدٌن سمٌر البردعى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركه فى عاللتها مع الغٌر ولهم) مج -  861

منفردٌن ( فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل بؤسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحه عمد الشركه او المانون او 

 الئحته التنفٌذٌه للجمعٌه العامه .

ومٌة وغٌر الحكومٌة وللمدٌرون ) مجتمعٌن او منفردٌن ( الحك فى التعامل بؤسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحك

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح 

 13528برلم       21191117حسابات وكافة ، تارٌخ : 

مع جمٌع البنون والمصارف والتولٌع باسم فتحى مصطفى مصطفى الهمشرى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  صور التعامل  -  861

 على الشٌكات 

واالفراج عن رأس المال وحك االلتراض والرهن وكل ذلن بؤسم الشركة ولصالحها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء 

 والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة 

مرتباتهم واجورهم وكل ذلن بؤسم الشركة ولصاحلها ولهما حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة  وتحدٌد

 13528برلم       21191117السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 281 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٌة محدودة  مدٌر  صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على الشٌكات دمحم على سلٌمان الشبكشى  ذات مسئول -  862

واالفراج عن رأس المال وحك االلتراض والرهن وكل ذلن بؤسم الشركة ولصالحها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء 

 مستخدمى ووكالء الشركة والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل 

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذلن بؤسم الشركة ولصاحلها ولهما حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

 13528برلم       21191117السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ، تارٌخ : 

 دٌن سمٌر البردعى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على الشٌكات نورال -  863

واالفراج عن رأس المال وحك االلتراض والرهن وكل ذلن بؤسم الشركة ولصالحها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء 

 ة ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌ

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذلن بؤسم الشركة ولصاحلها ولهما حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

 13528برلم       21191117السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ، تارٌخ : 

باسم فتحى مصطفى مصطفى الهمشرى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل  -  864

 13528برلم       21191117او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل او تفوٌض  دمحم على سلٌمان الشبكشى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  -  865

 13528برلم       21191117الغٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

نورالدٌن سمٌر البردعى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل او تفوٌض  -  866

 13528برلم       21191117ذكر . ، تارٌخ : الغٌر فى كل او بعض ما 

 أحمد صبحى عطٌه منصور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منح السٌد /  -  867

عضو مجلس االدارة مجتمعٌن او  -رئٌس مجلس االدارة  والسٌد محمود فرٌد محمود شرارة - أحمد صبحى عطٌه منصور

مملوكه للشركه وبٌع االراضى والتولٌع على عمود بٌعها االبتدائٌه والنهائٌه امام منفردٌن حك التولٌع على عمود بٌع الوحدات ال

الشهر العمارى وحك البٌع للغٌر او النفس وله اٌضا تمثٌل الشركه امام البنون وحك السحب واالٌداع وتولٌع الشٌكات وااللتراض 

ام كافه الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ، تارٌخ : من البنون وفتح االعتمادات وله حك التولٌع على معامالت الشركه ام

 9692برلم       21191117

أحمد صبحى عطٌه منصور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وعلى االخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمى  -  868

الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافه المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه التجارٌه 

مات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وله حك شراء جمٌع المواد والمهمات وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصف

والبضائع والمنموالت والعمارات واالراضى وله حك بٌع جمٌع المنموالت والسٌارات المملوكه للشركه .وله حك تعٌٌن عده مدٌرٌن 

 9692برلم       21191117تارٌخ :  وان ٌخولهم حك التولٌع عن الشركه وتوكٌل الغٌر فى كل او بعض ،

أحمد صبحى عطٌه منصور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ما ذكر.على ان ٌسبك بٌع االصول  وابرام عمود  -  869

المعاوضه موافمه الجمعٌه العامه مسبما. وتعٌٌن السٌد / محمود فرٌد محمود شرارة نائبا لرئٌس مجلس االدارة ، تارٌخ : 

 9692برلم       21191117

 صالح احمد دمحم سلمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته -  871

 3382برلم       21191117من رئاسة مجلس االدارة و بمائه كعضو مجلس إدارة بالمجلس ، تارٌخ : 

 حشمت اكرم لبسى ٌنى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لبول استمالته -  871

 3382برلم       21191117سة مجلس االدارة و بمائه كعضو مجلس إدارة بالمجلس ، تارٌخ : من رئا

 دمحم اسامة دمحم عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته -  872



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 282 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 3382برلم       21191117من رئاسة مجلس االدارة و بمائه كعضو مجلس إدارة بالمجلس ، تارٌخ : 

  صالح احمد دمحم سلمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالتهدمحم -  873

 3382برلم       21191117من رئاسة مجلس االدارة و بمائه كعضو مجلس إدارة بالمجلس ، تارٌخ : 

 شٌماء دمحم خمٌس دمحم دروٌش خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته -  874

 3382برلم       21191117دارة و بمائه كعضو مجلس إدارة بالمجلس ، تارٌخ : من رئاسة مجلس اال

 اسامة دمحم عبدالجواد حماد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  لبول استمالته -  875

 3382برلم       21191117من رئاسة مجلس االدارة و بمائه كعضو مجلس إدارة بالمجلس ، تارٌخ : 

الح احمد دمحم سلمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الموافمة باالجماع على تفوٌض السٌد رئٌس مجلس االدارة و ص -  876

العضو المنتدب فى تمثٌل الشركة و التولٌع نٌابة عنها أمام كافة الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و العامة و الخاصة و ابرام 

التعامل مع جمٌع البنون و المصارف من سحب و اٌداع و فتح و اغالق الحسابات و استصدار العمود باسم الشركة و نٌابة عنها و 

خطابات و شهادات الضمان و التولٌع على عمود الرهن و االلتراض و الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة و فتح االعتمادات 

 3382برلم       21191117ٌخ : المستندٌة و التولٌع على عمود الشراء و البٌع الصول و ممتلكات ، تار

حشمت اكرم لبسى ٌنى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الموافمة باالجماع على تفوٌض السٌد رئٌس مجلس  -  877

 االدارة و العضو المنتدب فى تمثٌل الشركة و التولٌع نٌابة عنها أمام كافة الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و العامة و الخاصة و

ابرام العمود باسم الشركة و نٌابة عنها و التعامل مع جمٌع البنون و المصارف من سحب و اٌداع و فتح و اغالق الحسابات و 

استصدار خطابات و شهادات الضمان و التولٌع على عمود الرهن و االلتراض و الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة و فتح 

 3382برلم       21191117عمود الشراء و البٌع الصول و ممتلكات ، تارٌخ : االعتمادات المستندٌة و التولٌع على 

دمحم اسامة دمحم عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الموافمة باالجماع على تفوٌض السٌد رئٌس مجلس االدارة و  -  878

لحكومٌة و غٌر الحكومٌة و العامة و الخاصة و ابرام العضو المنتدب فى تمثٌل الشركة و التولٌع نٌابة عنها أمام كافة الجهات ا

العمود باسم الشركة و نٌابة عنها و التعامل مع جمٌع البنون و المصارف من سحب و اٌداع و فتح و اغالق الحسابات و استصدار 

و فتح االعتمادات  خطابات و شهادات الضمان و التولٌع على عمود الرهن و االلتراض و الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة

 3382برلم       21191117المستندٌة و التولٌع على عمود الشراء و البٌع الصول و ممتلكات ، تارٌخ : 

دمحم صالح احمد دمحم سلمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الموافمة باالجماع على تفوٌض السٌد رئٌس مجلس االدارة  -  879

كة و التولٌع نٌابة عنها أمام كافة الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و العامة و الخاصة و ابرام و العضو المنتدب فى تمثٌل الشر

العمود باسم الشركة و نٌابة عنها و التعامل مع جمٌع البنون و المصارف من سحب و اٌداع و فتح و اغالق الحسابات و استصدار 

االلتراض و الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة و فتح االعتمادات خطابات و شهادات الضمان و التولٌع على عمود الرهن و 

 3382برلم       21191117المستندٌة و التولٌع على عمود الشراء و البٌع الصول و ممتلكات ، تارٌخ : 

رئٌس  شٌماء دمحم خمٌس دمحم دروٌش خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الموافمة باالجماع على تفوٌض السٌد -  881

مجلس االدارة و العضو المنتدب فى تمثٌل الشركة و التولٌع نٌابة عنها أمام كافة الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و العامة و 

الخاصة و ابرام العمود باسم الشركة و نٌابة عنها و التعامل مع جمٌع البنون و المصارف من سحب و اٌداع و فتح و اغالق 

ابات و شهادات الضمان و التولٌع على عمود الرهن و االلتراض و الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة و الحسابات و استصدار خط

 3382برلم       21191117فتح االعتمادات المستندٌة و التولٌع على عمود الشراء و البٌع الصول و ممتلكات ، تارٌخ : 

لس ادارة وعضو منتدب  الموافمة باالجماع على تفوٌض السٌد رئٌس اسامة دمحم عبدالجواد حماد  شركة مساهمة  رئٌس مج -  881

مجلس االدارة و العضو المنتدب فى تمثٌل الشركة و التولٌع نٌابة عنها أمام كافة الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و العامة و 

ارف من سحب و اٌداع و فتح و اغالق الخاصة و ابرام العمود باسم الشركة و نٌابة عنها و التعامل مع جمٌع البنون و المص

الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و التولٌع على عمود الرهن و االلتراض و الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة و 

 3382برلم       21191117فتح االعتمادات المستندٌة و التولٌع على عمود الشراء و البٌع الصول و ممتلكات ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 283 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

صالح احمد دمحم سلمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة العمارٌة و المنموالت و السٌارات و تعٌن و عزل  -  882

مستخدمى و وكالء الشركة و تحدٌد مرتبتهم و اجورهم و له الحك فى تفوٌض و توكٌل الغٌر فى كل أو بعض مما ذكر ، تارٌخ : 

 3382برلم       21191117

ت اكرم لبسى ٌنى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الشركة العمارٌة و المنموالت و السٌارات و تعٌن و عزل حشم -  883

مستخدمى و وكالء الشركة و تحدٌد مرتبتهم و اجورهم و له الحك فى تفوٌض و توكٌل الغٌر فى كل أو بعض مما ذكر ، تارٌخ : 

 3382برلم       21191117

ة دمحم عبدالجواد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة العمارٌة و المنموالت و السٌارات و تعٌن و عزل دمحم اسام -  884

مستخدمى و وكالء الشركة و تحدٌد مرتبتهم و اجورهم و له الحك فى تفوٌض و توكٌل الغٌر فى كل أو بعض مما ذكر ، تارٌخ : 

 3382برلم       21191117

دمحم سلمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة العمارٌة و المنموالت و السٌارات و تعٌن و عزل  دمحم صالح احمد -  885

مستخدمى و وكالء الشركة و تحدٌد مرتبتهم و اجورهم و له الحك فى تفوٌض و توكٌل الغٌر فى كل أو بعض مما ذكر ، تارٌخ : 

 3382برلم       21191117

 دروٌش خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة العمارٌة و المنموالت و السٌارات و تعٌن شٌماء دمحم خمٌس دمحم -  886

و عزل مستخدمى و وكالء الشركة و تحدٌد مرتبتهم و اجورهم و له الحك فى تفوٌض و توكٌل الغٌر فى كل أو بعض مما ذكر ، 

 3382برلم       21191117تارٌخ : 

اد حماد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الشركة العمارٌة و المنموالت و السٌارات و اسامة دمحم عبدالجو -  887

تعٌن و عزل مستخدمى و وكالء الشركة و تحدٌد مرتبتهم و اجورهم و له الحك فى تفوٌض و توكٌل الغٌر فى كل أو بعض مما ذكر 

 3382برلم       21191117، تارٌخ : 

بالطابك  3لحكم رزق بدوى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  ممر ادارى  للشركة بالعنوان الكائن شمة رلم رٌهام عبد ا -  888

 -خلف معهد السٌاحة والفنادق  - 5لطعة  1142مربع  -ش عباد الرحمن ) فإاد حبٌب سابما (  17الثانى بعد االرضى بالعمار رلم 

برلم       21191121ا سلطات تٌسسٌر االعمال االدارٌة الخاصة بالفرع ، تارٌخ : وله  -الماهرة  -لسم النزهة  -مساكن شٌراتون 

13746 

 2341برلم       21191121سلمى محمود دمحم عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  889

 2341برلم       21191121احمد دمحم جمال الدٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  المنتدب ، تارٌخ :  -  891

 2341برلم       21191121امل شعبان دمحم ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  891

 2341برلم       21191121مروان محمود دمحم عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  892

 2341برلم       21191121كرٌم محمود دمحم عبدالوهاب هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  893

سلمى محمود دمحم عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة عضوٌة مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات مع  -  894

 السجل التجارى االحتفاظ بنفس الصالحٌات الواردة فى 

 2341برلم       21191121الموافمة على  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -8

احمد دمحم جمال الدٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجدٌد مدة عضوٌة مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات مع االحتفاظ بنفس  -  895

 الصالحٌات الواردة فى السجل التجارى 

 2341برلم       21191121اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :   الموافمة على -8

امل شعبان دمحم ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة عضوٌة مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات مع  -  896

 االحتفاظ بنفس الصالحٌات الواردة فى السجل التجارى 
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 2341برلم       21191121دارة ، تارٌخ : الموافمة على  اعادة تشكٌل مجلس اال -8

مروان محمود دمحم عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة عضوٌة مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات مع  -  897

 االحتفاظ بنفس الصالحٌات الواردة فى السجل التجارى 

 2341برلم       21191121الموافمة على  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -8

كرٌم محمود دمحم عبدالوهاب هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة عضوٌة مجلس االدارة لمدة ثالث  -  898

 سنوات مع االحتفاظ بنفس الصالحٌات الواردة فى السجل التجارى 

 2341   برلم    21191121الموافمة على  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -8

 2341برلم       21191121سلمى محمود دمحم عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  899

 2341برلم       21191121احمد دمحم جمال الدٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  استماله ، تارٌخ :  -  911

 2341برلم       21191121مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : امل شعبان دمحم ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس  -  911

 2341برلم       21191121مروان محمود دمحم عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  912

 2341برلم       21191121كرٌم محمود دمحم عبدالوهاب هالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  913

عمرو السٌد سعد الشرلاوى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌر الشركة فً عاللتها مع الغٌر  وله ) منفردا ( فً  -  914

هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة 

للجمعٌة العامة وللمدٌر منفردا حك اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن غرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن ولف وعزل 

وكالء ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافه المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 

 11381برلم       21191121ع العمود والمشارطات ، تارٌخ : اإلذنٌه التجارٌة وإبرام جمٌ

عمرو السٌد سعد الشرلاوى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌر الشركة فً عاللتها مع الغٌر  وله ) منفردا ( فً  -  915

مد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة ع

للجمعٌة العامة وللمدٌر منفردا حك اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن غرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن ولف وعزل 

كافة السندات  وكالء ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافه المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد

 11381برلم       21191121اإلذنٌه التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات ، تارٌخ : 

عمرو السٌد سعد الشرلاوى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل و  -  916

والمنموالت والمشترٌات والمبادالت والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحك فً شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع 

حكومٌة والبنون والمصارف والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات واالفراج عن 

ت والمنموالت والسٌارات وكذلن االشتران فً رأسمال الشركة واصدار خطابات الضمان وبٌع المحالت التجارٌة والعمارا

 11381برلم       21191121المإسسات االخري وله حك التعامل مع البنون بفتح وغلك الحسابات ، تارٌخ : 

عمرو السٌد سعد الشرلاوى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل و  -  917

ك فً شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والمشترٌات والمبادالت والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الح

حكومٌة والبنون والمصارف والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات واالفراج عن 

ات الضمان وبٌع المحالت التجارٌة والعمارات والمنموالت والسٌارات وكذلن االشتران فً رأسمال الشركة واصدار خطاب

 11381برلم       21191121المإسسات االخري وله حك التعامل مع البنون بفتح وغلك الحسابات ، تارٌخ : 

ٌكون التصرف ملزما للشركة إال إذا عمرو السٌد سعد الشرلاوى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  والرهن والمرض وال  -  918

برلم       21191121، تارٌخ :  1ولعة المدٌر مشفوعا بالصفة التً ٌتعامل بها له حك تفوٌض الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر 

11381 
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ال إذا عمرو السٌد سعد الشرلاوى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  والرهن والمرض وال ٌكون التصرف ملزما للشركة إ -  919

برلم       21191121، تارٌخ :  1ولعة المدٌر مشفوعا بالصفة التً ٌتعامل بها له حك تفوٌض الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر 

11381 

 -شرٌف جابر أبو الحسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة هامبورج سود أمٌرٌكانٌش دامبفشٌفارتس -  911

 2699برلم       21191121، تارٌخ :  A/S & Co KGجٌسٌلشافت  

نازلى محى الدٌن عبدالسالم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثالً عن شركة هامبورج سود أمٌرٌكانٌش  -  911

 2699برلم       21191121، تارٌخ :  A/S & Co KGجٌسٌلشافت   -دامبفشٌفارتس

مة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة هامبورج سود أمٌرٌكانٌش محى الدٌن دمحم عبدالغنى طرطوسٌة  شركة مساه -  912

 2699برلم       21191121، تارٌخ :  A/S & Co KGجٌسٌلشافت   -دامبفشٌفارتس

جٌسٌلشافت   -نٌالى بٌردال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة هامبورج سود أمٌرٌكانٌش دامبفشٌفارتس -  913

A/S & Co KG  ، : 2699برلم       21191121تارٌخ 

منى جالل فهمى عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة هامبورج سود أمٌرٌكانٌش  -  914

 2699برلم       21191121، تارٌخ :  A/S & Co KGجٌسٌلشافت   -دامبفشٌفارتس

جٌسٌلشافت   -بول هستبن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة هامبورج سود أمٌرٌكانٌش دامبفشٌفارتس -  915

A/S & Co KG  : 2699برلم       21191121، تارٌخ 

 -تسازجور ال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثالً عن شركة هامبورج سود أمٌرٌكانٌش دامبفشٌفار -  916

 2699برلم       21191121، تارٌخ :  A/S & Co KGجٌسٌلشافت  

شرٌف جابر أبو الحسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالُ عن شركة التبادل المالحً ش.م.م. ، تارٌخ :  -  917

 2699برلم       21191121

ثالُ عن شركة التبادل المالحً ش.م.م. ، تارٌخ : نازلى محى الدٌن عبدالسالم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مم -  918

 2699برلم       21191121

محى الدٌن دمحم عبدالغنى طرطوسٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالُ عن شركة التبادل المالحً ش.م.م. ، تارٌخ  -  919

 2699برلم       21191121: 

    21191121ارة  ممثالُ عن شركة التبادل المالحً ش.م.م. ، تارٌخ : نٌالى بٌردال  شركة مساهمة  عضو مجلس اد -  921

 2699برلم   

منى جالل فهمى عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالُ عن شركة التبادل المالحً ش.م.م. ، تارٌخ :  -  921

 2699برلم       21191121

برلم       21191121ممثالُ عن شركة التبادل المالحً ش.م.م. ، تارٌخ :  بول هستبن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  -  922

2699 

    21191121ازجور ال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثالُ عن شركة التبادل المالحً ش.م.م. ، تارٌخ :  -  923

 2699برلم   

" ، تارٌخ :  -ثال عن شركة التبادل المالحى ش.م.مشرٌف جابر أبو الحسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مم -  924

 2699برلم       21191121
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" ، تارٌخ :  -نازلى محى الدٌن عبدالسالم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شركة التبادل المالحى ش.م.م -  925

 2699برلم       21191121

" ،  -همة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة التبادل المالحى ش.م.ممحى الدٌن دمحم عبدالغنى طرطوسٌة  شركة مسا -  926

 2699برلم       21191121تارٌخ : 

    21191121" ، تارٌخ :  -نٌالى بٌردال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة التبادل المالحى ش.م.م -  927

 2699برلم   

" ، تارٌخ :  -اهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة التبادل المالحى ش.م.ممنى جالل فهمى عبدالوهاب  شركة مس -  928

 2699برلم       21191121

    21191121" ، تارٌخ :  -بول هستبن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة التبادل المالحى ش.م.م -  929

 2699برلم   

    21191121" ، تارٌخ :  -جلس ادارة  ممثال عن شركة التبادل المالحى ش.م.مازجور ال  شركة مساهمة  نائب رئٌس م -  931

 2699برلم   

شرٌف جابر أبو الحسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة الخدمات البحرٌة والهندسٌة ) مٌسكو ( ،  -  931

 2699برلم       21191121تارٌخ : 

م  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شركة الخدمات البحرٌة والهندسٌة ) مٌسكو ( نازلى محى الدٌن عبدالسال -  932

 2699برلم       21191121، تارٌخ : 

محى الدٌن دمحم عبدالغنى طرطوسٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة الخدمات البحرٌة والهندسٌة )  -  933

 2699برلم       21191121مٌسكو ( ، تارٌخ : 

نٌالى بٌردال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة الخدمات البحرٌة والهندسٌة ) مٌسكو ( ، تارٌخ :  -  934

 2699برلم       21191121

(  منى جالل فهمى عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة الخدمات البحرٌة والهندسٌة ) مٌسكو -  935

 2699برلم       21191121، تارٌخ : 

بول هستبن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة الخدمات البحرٌة والهندسٌة ) مٌسكو ( ، تارٌخ :  -  936

 2699برلم       21191121

سٌة ) مٌسكو ( ، تارٌخ : ازجور ال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شركة الخدمات البحرٌة والهند -  937

 2699برلم       21191121

 -شرٌف جابر أبو الحسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة هامبورج سود أمٌرٌكانٌش دامبفشٌفارتس -  938

 2699برلم       21191121. ، تارٌخ : A/S & Co KGجٌسٌلشافت 

همة  رئٌس مجلس ادارة  ممثالً عن شركة هامبورج سود أمٌرٌكانٌش نازلى محى الدٌن عبدالسالم  شركة مسا -  939

 2699برلم       21191121. ، تارٌخ : A/S & Co KGجٌسٌلشافت  -دامبفشٌفارتس

محى الدٌن دمحم عبدالغنى طرطوسٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة هامبورج سود أمٌرٌكانٌش  -  941

 2699برلم       21191121. ، تارٌخ : A/S & Co KGلشافت جٌسٌ -دامبفشٌفارتس

جٌسٌلشافت  -نٌالى بٌردال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة هامبورج سود أمٌرٌكانٌش دامبفشٌفارتس -  941

A/S & Co KG : 2699برلم       21191121. ، تارٌخ 
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عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة هامبورج سود أمٌرٌكانٌش  منى جالل فهمى عبدالوهاب  شركة مساهمة  -  942

 2699برلم       21191121. ، تارٌخ : A/S & Co KGجٌسٌلشافت  -دامبفشٌفارتس

جٌسٌلشافت  -بول هستبن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة هامبورج سود أمٌرٌكانٌش دامبفشٌفارتس -  943

A/S & Co KG 2699برلم       21191121: . ، تارٌخ 

 -ازجور ال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثالً عن شركة هامبورج سود أمٌرٌكانٌش دامبفشٌفارتس -  944

 2699برلم       21191121. ، تارٌخ : A/S & Co KGجٌسٌلشافت 

 -شرٌف جابر أبو الحسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة هامبورج سود أمٌرٌكانٌش دامبفشٌفارتس -  945

 2699برلم       21191121. ، تارٌخ : A/S & Co KGجٌسٌلشافت 

أمٌرٌكانٌش  نازلى محى الدٌن عبدالسالم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثالً عن شركة هامبورج سود -  946

 2699برلم       21191121. ، تارٌخ : A/S & Co KGجٌسٌلشافت  -دامبفشٌفارتس

محى الدٌن دمحم عبدالغنى طرطوسٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة هامبورج سود أمٌرٌكانٌش  -  947

 2699برلم       21191121. ، تارٌخ : A/S & Co KGجٌسٌلشافت  -دامبفشٌفارتس

جٌسٌلشافت  -نٌالى بٌردال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة هامبورج سود أمٌرٌكانٌش دامبفشٌفارتس -  948

A/S & Co KG : 2699برلم       21191121. ، تارٌخ 

ٌكانٌش منى جالل فهمى عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة هامبورج سود أمٌر -  949

 2699برلم       21191121. ، تارٌخ : A/S & Co KGجٌسٌلشافت  -دامبفشٌفارتس

جٌسٌلشافت  -بول هستبن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة هامبورج سود أمٌرٌكانٌش دامبفشٌفارتس -  951

A/S & Co KG : 2699برلم       21191121. ، تارٌخ 

 -مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثالً عن شركة هامبورج سود أمٌرٌكانٌش دامبفشٌفارتسازجور ال  شركة  -  951

 2699برلم       21191121. ، تارٌخ : A/S & Co KGجٌسٌلشافت 

شرٌف جابر أبو الحسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة التبادل المالحى ش.م.م ، تارٌخ :  -  952

 2699لم   بر    21191121

نازلى محى الدٌن عبدالسالم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شركة التبادل المالحى ش.م.م ، تارٌخ :  -  953

 2699برلم       21191121

 محى الدٌن دمحم عبدالغنى طرطوسٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة التبادل المالحى ش.م.م ، تارٌخ -  954

 2699برلم       21191121: 

برلم       21191121نٌالى بٌردال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة التبادل المالحى ش.م.م ، تارٌخ :  -  955

2699 

منى جالل فهمى عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة التبادل المالحى ش.م.م ، تارٌخ :  -  956

 2699برلم       21191121

برلم       21191121بول هستبن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة التبادل المالحى ش.م.م ، تارٌخ :  -  957

2699 

    21191121ازجور ال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شركة التبادل المالحى ش.م.م ، تارٌخ :  -  958

 2699برلم   
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 11315برلم       21191121وفاء احمد مهنً البارودي  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  959

 صالح عبد الرحٌم عبد الحافظ -  961

 11315برلم       21191121عبد السالم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ : 

 11315برلم       21191121ٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ : احمد صالح عبد الرحٌم عبد الحافظ  ذات مسئول -  961

وفاء احمد مهنً البارودي  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركه فً عاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن او  -  962

راحة عمد الشركة أو المانون أو منفردٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ  به  ص

الئحته التنفذٌة للجمعٌة العامة منفردٌن او مجتمعٌن الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة  

من سحب وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف 

 11315برلم       21191121واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح حسابات واستصدار ، تارٌخ : 

 صالح عبد الرحٌم عبد الحافظ -  963

عبد السالم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركه فً عاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن او منفردٌن فً هذا الصدد 

دارة الشركه والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ  به  صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفذٌة للجمعٌة أوسع السلطات ال

العامة منفردٌن او مجتمعٌن الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة  وغٌر الحكومٌة والمطاع 

بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع علً العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

 11315برلم       21191121الشٌكات وفتح حسابات واستصدار ، تارٌخ : 

احمد صالح عبد الرحٌم عبد الحافظ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركه فً عاللتها مع الغٌر ولهم  -  964

جتمعٌن او منفردٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ  به  صراحة عمد الشركة أو م

المانون أو الئحته التنفذٌة للجمعٌة العامة منفردٌن او مجتمعٌن الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات 

مٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف الحكومٌة  وغٌر الحكو

 11315برلم       21191121من سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح حسابات واستصدار ، تارٌخ : 

هادات الضمان و االفراج عن راس المال وكافة صور وفاء احمد مهنً البارودي  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  خطابات وش -  965

التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء 

التجارٌه الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة المستندات االذنٌه و

وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو االجل  ولهم الحك فً االلتراض او الرهن بكافة 

برلم       21191121انواعه وفتح االعتمادات المستندٌه باسم الشركة ولهم حك توكٌل الغٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

11315 

 صالح عبد الرحٌم عبد الحافظ -  966

عبد السالم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  خطابات وشهادات الضمان و االفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جمٌع 

البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

لهم حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة المستندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود واجورهم و

والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو االجل  ولهم الحك فً االلتراض او الرهن بكافة انواعه وفتح 

 11315برلم       21191121توكٌل الغٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : االعتمادات المستندٌه باسم الشركة ولهم حك 

احمد صالح عبد الرحٌم عبد الحافظ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  خطابات وشهادات الضمان و االفراج عن راس المال  -  967

م الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وله

ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة المستندات االذنٌه 

او والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو االجل  ولهم الحك فً االلتراض 

    21191121الرهن بكافة انواعه وفتح االعتمادات المستندٌه باسم الشركة ولهم حك توكٌل الغٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 11315برلم   
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صالح احمد صالح شرٌف  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تحدٌد اختصاصات رئٌس وأعضاء مجلس االدارة على  -  968

 النحو التالً:

 ك اإلدارة والتولٌع عن الشركة وتمثٌلها أمام كافة الجهات والهٌئات والمصالح و البنونٌكون ح

 وعمد المروض والرهون وحك بٌع وشراء األصول والموجودات الثابتة للشركة والتولٌع على عمود بٌعها

    21191121وشرائها أمام الشهر العماري لرئٌس مجلس اإلدارة ونائب الرئٌس والعضو المنتدب مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

 13111برلم   

 سعد توفٌك محمود -  969

 عبدالحمٌد سالمه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تحدٌد اختصاصات رئٌس وأعضاء مجلس االدارة على النحو التالً: 

 ٌكون حك اإلدارة والتولٌع عن الشركة وتمثٌلها أمام كافة الجهات والهٌئات والمصالح و البنون

 وعمد المروض والرهون وحك بٌع وشراء األصول والموجودات الثابتة للشركة والتولٌع على عمود بٌعها

    21191121معٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : وشرائها أمام الشهر العماري لرئٌس مجلس اإلدارة ونائب الرئٌس والعضو المنتدب مجت

 13111برلم   

عمرو احمد خلٌل عوض  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  تحدٌد اختصاصات رئٌس وأعضاء  -  971

 مجلس االدارة على النحو التالً:

 الح و البنونٌكون حك اإلدارة والتولٌع عن الشركة وتمثٌلها أمام كافة الجهات والهٌئات والمص

 وعمد المروض والرهون وحك بٌع وشراء األصول والموجودات الثابتة للشركة والتولٌع على عمود بٌعها

    21191121وشرائها أمام الشهر العماري لرئٌس مجلس اإلدارة ونائب الرئٌس والعضو المنتدب مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

 13111برلم   

محجوب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تحدٌد اختصاصات رئٌس وأعضاء مجلس االدارة على ابراهٌم خلٌل حسن  -  971

 النحو التالً:

 ٌكون حك اإلدارة والتولٌع عن الشركة وتمثٌلها أمام كافة الجهات والهٌئات والمصالح و البنون

 ٌع على عمود بٌعهاوعمد المروض والرهون وحك بٌع وشراء األصول والموجودات الثابتة للشركة والتول

    21191121وشرائها أمام الشهر العماري لرئٌس مجلس اإلدارة ونائب الرئٌس والعضو المنتدب مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

 13111برلم   

شخص دمحم احمد دمحم البراوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع علً معامالت الشركة وتعهداتها  كل  -  972

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 .

الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع وٌكون حك االدارة والتولٌع لرئٌس مجلس االدارة ) منفرداً ( وتمثٌل الشركه امام كافه 

العام ولطاع االعمال والخاص وحك اجراء كافة العمود والمعامالت الداخله ضمن غرض الشركة وابرام جمٌع العمود والمشاركات ، 

 7577برلم       21191121تارٌخ : 

لتً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمض وباالجل دمحم احمد دمحم البراوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والصفمات ا -  973

وشراء جمٌع المواد والمهمات واالجهزة والمنموالت وله كافة الصالحٌات فً تمثٌل الشركة مع كافه الجهات مهما كانت وله ) 

ولٌع علً الشٌكات منفرداً( الحك فً اجراء كافة المعامالت المالٌه مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌه كالسحب واالٌداع والت
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باسم ولصالح الشركة وتحمٌما لغرضها والحك فً توكٌل الغٌر فً كل او بعض ما ذكر . ولرئٌس مجلس االدارة الحك منفرداً فً 

 7577برلم       21191121االلتراض وفتح بها اعتمادات البنون والمشترٌات والمبادالت ، تارٌخ : 

مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وبٌع المحالت التجارٌه والعمارات والرهون والتصرف فً دمحم احمد دمحم البراوى  شركة  -  974

 7577برلم       21191121اصول الشركه  ,وله الحك فً تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

 لمدة غٌر محددة  حنان دمحم عبد الجواد الدلاق  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌرتان وظائفهم -  975

  

ٌمثل المدٌرتان الشركة فً عاللتهم مع الغٌر ولـه فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ 

سم به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة ، وللمدٌرتان  مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل با

الشركة  وضمن اغرضها  امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة  والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة 

 11184برلم       21191121اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع ، تارٌخ : 

 حدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌرتان وظائفهم لمدة غٌر محددة نهى دمحم فوزى دمحم فتح هلل  ذات مسئولٌة م -  976

  

ٌمثل المدٌرتان الشركة فً عاللتهم مع الغٌر ولـه فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ 

مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم  به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة ، وللمدٌرتان 

الشركة  وضمن اغرضها  امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة  والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة 

 11184برلم       21191121اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع ، تارٌخ : 

دمحم عبد الجواد الدلاق  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف  حنان -  977

والتولٌع على الشٌكات واالفراج عن راس المال وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن حك التولٌع على 

وممتلكاتها العمارٌة ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد  عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة

مرتباتهم واجورهم وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وحك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة 

 11184برلم       21191121: والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ، تارٌخ 

نهى دمحم فوزى دمحم فتح هلل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف  -  978

والتولٌع على الشٌكات واالفراج عن راس المال وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن حك التولٌع على 

مود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد ع

مرتباتهم واجورهم وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وحك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة 

 11184برلم       21191121لمشارطات والصفمات التى تتعلك ، تارٌخ : والتجارٌة وابرام كافة العمود وا

حنان دمحم عبد الجواد الدلاق  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض  -  979

 11184برلم       21191121الغٌر فى كل اوبعض ماذكر . ، تارٌخ : 

 فوزى دمحم فتح هلل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض نهى دمحم -  981

 11184برلم       21191121الغٌر فى كل اوبعض ماذكر . ، تارٌخ : 

االدارة لمدة اخرى  دمحم سمٌر فهمى ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد العضوٌة لمجلس -  981

 6965برلم       21191121بنفس التشكٌل وبنفس االختصاصات والصالحٌات ، تارٌخ : 

دمحم سمٌر فهمى ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد العضوٌة لمجلس االدارة لمدة اخرى  -  982

 6965برلم       21191121بنفس التشكٌل وبنفس االختصاصات والصالحٌات ، تارٌخ : 

 -نازلى محى الدٌن عبدالسالم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن شركة التبادل المالحى ش.م.م -  983

 منح السٌدة رئٌس مجلس االدارة الحك فى تفوٌض الغٌر للتولٌع امام البنون فى المعامالت البنكٌة . "
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على فتح وتشغٌل الحسابات ببنن اتش اس بى سى مصر باسم شركة هامبورج سود اٌجٌبت للتوكٌالت المالحٌة كما اتخذ المرار 

بالتعامل على كافة المعامالت البنكٌة و التى تشمل المعامالت البنكٌة االلكترونٌة او التى تتم عن طرٌك االنترنت و تنفٌذ كل 

 لنوات توصٌل الخدمات البنكٌة االلكترونٌة دون حدود.المستندات المطلوبة الستخدام 

  

 2699برلم       21191121تمت الموافمة ، تارٌخ : 

نازلى محى الدٌن عبدالسالم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  باالجماع على منح  السٌدة / رئٌس مجلس  -  984

لصالحٌات الممنوحة لها بالنٌابة عن الشركة فى المعامالت البنكٌة. ، تارٌخ : االدارة الحك فى تفوٌض الغٌر فى كل او بعض من ا

 2699برلم       21191121

دمحم احمد السٌد محمود السبخً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة لمدة  -  985

 165برلم       21191121ثالث سنوات اعتبارا من تارٌخ الجمعٌة ، تارٌخ : 

دمحم احمد السٌد محمود السبخً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اضافة صالحٌة ) حك كفالة الغٌر ( الى  -  986

نائب رئٌس مجلس  -رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب والسٌد / دمحم منٌر ابراهٌم لندٌل  -السٌد / دمحم احمد السٌد محمود السبخً 

 165برلم       21191121رة ) منفردٌن ( باالضالفة الى الصالحٌات الممنوحة بالسجل التجارى . ، تارٌخ : االدا

اٌهاب صالح دمحم درباله  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وافك مجلس االدارة باالجماع على تفوٌض ومنح كل من  -  987

والسٌد / عمرو اٌهاب صالح دمحم درباله عضو مجلس االدارة منفردٌن او رئٌس مجلس االدارة السٌد / اٌهاب صالح دمحم درباله 

مجتمعٌن حك التولٌع نٌابة عن الشركة وتمثٌلها أمام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والتولٌع على كافة العمود 

والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وحك وااللتزامات باسم الشركة و حك التولٌع أمام البنون وفتح الحسابات باسم الشركة 

 11391برلم       21191121الرهن وااللتراض واستالم كشوف الحساب وكافة المعامالت المالٌة ، تارٌخ : 

اٌهاب صالح دمحم درباله  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مع البنون وشراء كافة االموال المنمولة والعمارٌة والسٌارات  -  988

 11391برلم       21191121اسم الشركة ولهما الحك فى تفوٌض أو توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، تارٌخ : ب

مع البماء على اختصاصات  -ٌسرا ٌوسف حسان ٌوسف  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  989

 5126برلم       21191121رئٌس مجلس االدارةكما هى دون تعدٌل ، تارٌخ : 

مع  -احمد عبد المجٌد السٌد عبد المجٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  991

 5126برلم       21191121البماء على اختصاصات رئٌس مجلس االدارةكما هى دون تعدٌل ، تارٌخ : 

مع البماء على  -مجٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة نجالء عبد المجٌد السٌد عبد ال -  991

 5126برلم       21191121اختصاصات رئٌس مجلس االدارةكما هى دون تعدٌل ، تارٌخ : 

كندرٌة ، االس-كرموز  -ش النٌل 25دمحم سامى مصطفى السٌد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  للشركة الكائن فى :   -  992

 13296برلم       21191121تارٌخ : 

ٌحٌى دمحم عبد الحمٌد نوار  شركة مساهمة  مدٌر عام  تفوٌضه نٌابة عن الشركة فً  إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة  -  993

ؤتهم ولبض ضمن غرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكاف

ودفع كافة المبالغ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والتعامل مع وزارة الصحة واستخراج تراخٌصها والتؤمٌنات 

االجتماعٌة وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك 

 11764برلم       21191121شركة بالنمد أو باألجل ، وله الحك فً لبض ، تارٌخ : بمعامالت ال

ٌحٌى دمحم عبد الحمٌد نوار  شركة مساهمة  مدٌر عام  واستالم المبالغ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة او بشٌكات ، وله  -  994

المعدات والسٌارات  والمعدات  وله الحك فً  التعامل مع حك شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت وشراء 

البنون والمصارف والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت المالٌة  والمصرفٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات فً حدود 

 11764برلم       21191121)مئتان وخمسون الف جنٌه مصري( واإلفراج عن رأسمال الشركة. ، تارٌخ :  251,111
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برلم       21191121خالد دمحم ٌهى الدٌن احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعاده تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  995

2965 

برلم       21191121عمر دمحم بهى الدٌن احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعاده تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  996

2965 

برلم       21191121لٌلى دمحم عبدالغنى داود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعاده تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  997

2965 

برلم       21191121مروه فكرى عبد الرسول البحراوى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  998

9129 

 9129برلم       21191121د دمحم محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : عالء الدٌن سعٌ -  999

برلم       21191121اسالم جمال ابراهٌم حسن على العش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1111

9129 

 9129برلم       21191121س مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : دمحم طارق دمحم دمحم اسماعٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌ -  1111

مروه فكرى عبد الرسول البحراوى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة بنفس  -  1112

 9129برلم       21191121الصالحٌات السابمه بالسجل التجارى ، تارٌخ : 

محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة بنفس الصالحٌات السابمه عالء الدٌن سعٌد دمحم  -  1113

 9129برلم       21191121بالسجل التجارى ، تارٌخ : 

اسالم جمال ابراهٌم حسن على العش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة بنفس الصالحٌات  -  1114

 9129برلم       21191121جل التجارى ، تارٌخ : السابمه بالس

دمحم طارق دمحم دمحم اسماعٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة بنفس الصالحٌات  -  1115

 9129برلم       21191121السابمه بالسجل التجارى ، تارٌخ : 

ركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تحدٌد اختصاصات مجلس االدارة لتصبح على دمحم ربٌع عبد الحمٌد عبد اللطٌف  ش -  1116

 -النحو التالى:

 السٌد / دمحم ربٌع عبد الحمٌد عبد اللطٌف  ) رئٌس مجلس االدارة (

 السٌد / سامح مبرون جاب هللا بحٌر) نائب رئٌس مجلس األدارة (

الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والرسمٌة والوزارات واألجهزة التنفٌذٌة التابعة  لهم حك التولٌع و االدارة عن الشركة أمام كافة الجهات 

للدولة وكافة األجهزة التابعة لألحٌاء بكافة محافظات الجمهورٌة وإجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة على 

 11589برلم       21191121األخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمً ، تارٌخ : 

دمحم ربٌع عبد الحمٌد عبد اللطٌف  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم  -  1117

ولبض ودفع كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشاركات والصفمات 

بالنمد أو باآلجل وشراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع مصلحة الجمارن  التً تتعلك بمعامالت الشركة

والضرائب والهٌئة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة وكافة إدارات المرور والشهر العمارى والتعامل مع البنون فً فتح وغلك الحسابات 

 11589برلم       21191121ات ضمان( ، تارٌخ : خطاب -اعتمادات  -بجمٌع أنواعها )حسابات جارٌة 

دمحم ربٌع عبد الحمٌد عبد اللطٌف  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  واالفراج عن راس المال والسحب واإلٌداع  -  1118

    21191121وإصدار الشٌكات وااللتراض والرهن وله حك تفوٌض أو توكٌل الغٌر فً بعض أو كل ماذكر مجتمعٌن . ، تارٌخ : 

 11589برلم   
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باسم دمحم دمحم احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن  -  1119

فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا مااحتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او الئحته 

تنفٌذٌه للجمعٌة العامة .وللمدٌرون ) مجتمعٌن او منفردٌن ( اجراء كافة العمود والمعامالت الدخلة ضمن غرض الشركة وعلً ال

االخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالغ وتولٌع 

 13581برلم       21191122ذنٌة التجارٌة ، تارٌخ : وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اال

باسم دمحم دمحم احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت  -  1111

بادالت والتعامل مع جمٌع الشركة بالنمد او باالجل  ولهم الحك فً شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمشترٌات والم

 الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والبنون والمصارف والهٌئات المالٌة باي نوع من المعامالت المالٌة ، 

و للمدٌرون )مجتمعٌن فمط( الحك فً التصرف فً اصول الشركة بالبٌع والشراء كالمحالت التجارٌة والعمارات والمنموالت 

 والسٌارات .

 13581برلم       21191122/  باسم دمحم دمحم احمد و السٌد/ ابراهٌم ، تارٌخ :  وللمدٌران السٌد

باسم دمحم دمحم احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  عبدالحلٌم سلٌمان محمود حمٌدة )مجتمعٌن او منفردٌن  ( الحك فً  -  1111

ون والرهون ،كالسحب واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات االلتراض بطرٌك االعتمادات والمروض الغٌرالمفتوح بها اعتمادات بالبن

 وفتح وغلك الحسابات واالفراج عن راسمال الشركة ، 

وللمدٌرون )مجتمعٌن او منفردون( الحك فً االشتران فً المإإسسات االخري والٌكون التصرف ملزما للشركة اال اذا ولعه المدٌر 

برلم       21191122توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : مشفوعا بالصفة التً ٌتعامل بها ولهم الحك فً 

13581 

 حسام عبد المطلب عزب -  1112

تحدٌد اختصاصات مجلس ادارة الشركة وذلن على النحو  -1مجاهد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   

 التالى :

ها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهدات -

االدارة ، ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو 

ردا الحك فى التعامل باسم الشركة مجتمعٌن ، ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب السٌد/ حسام عبدالمطلب عزب مجاهد منف

 11919برلم       21191122وضمن أغراضها والتولٌع نٌابة عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌة ، تارٌخ : 

 حسام عبد المطلب عزب -  1113

اص بكافة مجاهد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخ 

اشكالهم وله الحك فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

ال المودع فى البنن وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وله حك التولٌع على عمود والمصارف واالفراج والسحب عن رأس الم

 11919برلم       21191122شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت واالراضى والعمارات ، تارٌخ : 

 حسام عبد المطلب عزب -  1114

والوحدات السكنٌة باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى تعٌٌن وعزل   مجاهد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب 

مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وآجورهم وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة 

بالنمد او باالجل وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة 

فى كل او بعض ما ذكر.) على ان ٌسبك بٌع اصول الشركة والحصول على الموافمة المسبمة من  الجمعٌة العامة لالختصاص ( ، 

 11919برلم       21191122تارٌخ : 

مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة سٌمبور  سٌمبور ترٌدٌنج إي انفرسٌونز إٌجٌبتو إس ال ) أسبانٌة (  شركة -  1115

 6348برلم       21191122()استماله ( ، تارٌخ :  -ترٌدٌنج اي انفرسٌونز اس اٌه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 294 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثل لشركة سٌمبور ترٌدٌنج اي انفرسٌونز اس اٌه  -  1116

 6348برلم       21191122()استماله ( ، تارٌخ :  -

سٌمبور اندسترٌا دي سٌمنتوس اس اٌه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة سٌمبور ترٌدٌنج اي انفرسٌونز  -  1117

 6348برلم       21191122()استماله ( ، تارٌخ :  -اس اٌه 

 -ممثل لشركة سٌمبور ترٌدٌنج اي انفرسٌونز اس اٌه  باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  -  1118

 6348برلم       21191122()استماله ( ، تارٌخ : 

رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثل لشركة سٌمبور ترٌدٌنج اي انفرسٌونز اس  -  1119

 6348برلم       21191122()استماله ( ، تارٌخ :  -اٌه 

سٌمبور ترٌدٌنج إي انفرسٌونز إٌجٌبتو إس ال ) أسبانٌة (  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة سٌمبور  -  1121

 6348برلم       21191122اسمنت البرتغال اس جى بى اس ) إس إٌه (. ، تارٌخ : 

لشركة سٌمبور اسمنت البرتغال اس جى بى سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثل  -  1121

 6348برلم       21191122اس ) إس إٌه (. ، تارٌخ : 

سٌمبور اندسترٌا دي سٌمنتوس اس اٌه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة سٌمبور اسمنت البرتغال اس  -  1122

 6348برلم       21191122جى بى اس ) إس إٌه (. ، تارٌخ : 

باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة سٌمبور اسمنت البرتغال اس جى بى اس  -  1123

 6348برلم       21191122) إس إٌه (. ، تارٌخ : 

جى بى  رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثل لشركة سٌمبور اسمنت البرتغال اس -  1124

 6348برلم       21191122اس ) إس إٌه (. ، تارٌخ : 

سٌمبور ترٌدٌنج إي انفرسٌونز إٌجٌبتو إس ال ) أسبانٌة (  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو . ، تارٌخ :  -  1125

 6348برلم       21191122

برلم       21191122نتدب  وٌمثلها عضو . ، تارٌخ : سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو م -  1126

6348 

    21191122سٌمبور اندسترٌا دي سٌمنتوس اس اٌه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو . ، تارٌخ :  -  1127

 6348برلم   

برلم       21191122، تارٌخ : باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو .  -  1128

6348 

برلم       21191122رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وٌمثلها عضو . ، تارٌخ :  -  1129

6348 

سٌمبور ترٌدٌنج إي انفرسٌونز إٌجٌبتو إس ال ) أسبانٌة (  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  1131

 6348برلم       21191122

برلم       21191122سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  1131

6348 

    21191122سٌمبور اندسترٌا دي سٌمنتوس اس اٌه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  1132

 6348برلم   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 295 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       21191122باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ :  -  1133

6348 

برلم       21191122باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وٌمثلها عضو ، تارٌخ : رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن  -  1134

6348 

سٌمبور ترٌدٌنج إي انفرسٌونز إٌجٌبتو إس ال ) أسبانٌة (  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة سٌمبور  -  1135

 افك الحضور باإلجماع على اسناد السلطات والصالحٌات اآلتٌة لرر المجلس وو--ترٌدٌنج إي انفرسٌونز إٌجٌبتو إس ال ) أسبانٌة (

أ( ٌملن حك السلطة المطلمة فً التولٌع نٌابة  عن الشركة رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن أو إحداهما مجتمعاً مع 

 فً السجل التجاري.  أي عضو مجلس إدارة آخر أو أي  عضوٌن مجتمعٌن من أعضاء مجلس اإلدارة المذكورة اسمائهم 

    21191122ب( بدون اإلخالل بسلطات وصالحٌات مجلس اإلدارة ٌكون لمجلس اإلدارة السلطة فً تفوٌض أو تعٌٌن أي ، تارٌخ : 

 6348برلم   

تو سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثل لشركة سٌمبور ترٌدٌنج إي انفرسٌونز إٌجٌب -  1136

 لرر المجلس ووافك الحضور باإلجماع على اسناد السلطات والصالحٌات اآلتٌة --إس ال ) أسبانٌة (

أ( ٌملن حك السلطة المطلمة فً التولٌع نٌابة  عن الشركة رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن أو إحداهما مجتمعاً مع 

 عضاء مجلس اإلدارة المذكورة اسمائهم فً السجل التجاري.  أي عضو مجلس إدارة آخر أو أي  عضوٌن مجتمعٌن من أ

    21191122ب( بدون اإلخالل بسلطات وصالحٌات مجلس اإلدارة ٌكون لمجلس اإلدارة السلطة فً تفوٌض أو تعٌٌن أي ، تارٌخ : 

 6348برلم   

ل لشركة سٌمبور ترٌدٌنج إي انفرسٌونز سٌمبور اندسترٌا دي سٌمنتوس اس اٌه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممث -  1137

 لرر المجلس ووافك الحضور باإلجماع على اسناد السلطات والصالحٌات اآلتٌة --إٌجٌبتو إس ال ) أسبانٌة (

أ( ٌملن حك السلطة المطلمة فً التولٌع نٌابة  عن الشركة رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن أو إحداهما مجتمعاً مع 

 مجلس إدارة آخر أو أي  عضوٌن مجتمعٌن من أعضاء مجلس اإلدارة المذكورة اسمائهم فً السجل التجاري.   أي عضو

    21191122ب( بدون اإلخالل بسلطات وصالحٌات مجلس اإلدارة ٌكون لمجلس اإلدارة السلطة فً تفوٌض أو تعٌٌن أي ، تارٌخ : 

 6348برلم   

كوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة سٌمبور ترٌدٌنج إي انفرسٌونز إٌجٌبتو باولو فرناندو سنترا دٌال ا -  1138

 لرر المجلس ووافك الحضور باإلجماع على اسناد السلطات والصالحٌات اآلتٌة --إس ال ) أسبانٌة (

مجتمعٌن أو إحداهما مجتمعاً مع  أ( ٌملن حك السلطة المطلمة فً التولٌع نٌابة  عن الشركة رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

 أي عضو مجلس إدارة آخر أو أي  عضوٌن مجتمعٌن من أعضاء مجلس اإلدارة المذكورة اسمائهم فً السجل التجاري.  

    21191122ب( بدون اإلخالل بسلطات وصالحٌات مجلس اإلدارة ٌكون لمجلس اإلدارة السلطة فً تفوٌض أو تعٌٌن أي ، تارٌخ : 

 6348برلم   

رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثل لشركة سٌمبور ترٌدٌنج إي انفرسٌونز  -  1139

 لرر المجلس ووافك الحضور باإلجماع على اسناد السلطات والصالحٌات اآلتٌة --إٌجٌبتو إس ال ) أسبانٌة (

لشركة رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن أو إحداهما مجتمعاً مع أ( ٌملن حك السلطة المطلمة فً التولٌع نٌابة  عن ا

 أي عضو مجلس إدارة آخر أو أي  عضوٌن مجتمعٌن من أعضاء مجلس اإلدارة المذكورة اسمائهم فً السجل التجاري.  

    21191122ٌٌن أي ، تارٌخ : ب( بدون اإلخالل بسلطات وصالحٌات مجلس اإلدارة ٌكون لمجلس اإلدارة السلطة فً تفوٌض أو تع

 6348برلم   
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سٌمبور ترٌدٌنج إي انفرسٌونز إٌجٌبتو إس ال ) أسبانٌة (  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عدد من المدٌرٌن او  -  1141

 المفوضٌن ومنحهم سواء مجتمعٌن او منفردٌن سلطة التولٌع نٌابة عن الشركة .

جلس االدارة فمد لرر مجلس االدارة منح االشخاص التالً اسمائهم السلطة للتولٌع نٌابة عن ج( باالضافة الً السلطات الخاصة بم

 الشركة لدي البنون وهم :  

 المجموعة )أ( : 

 السٌد/ سلٌم عبد المادر ـ  رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب -

 السٌد / باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا ـ عضو مجلس إدارة  -

 ( : المجموعة )ب

 السٌد / ولٌد محجوب إسماعٌل محجوب   -

 6348برلم       21191122السٌد / عبد الرحمن دمحم ، تارٌخ :  -

سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  عدد من المدٌرٌن او المفوضٌن ومنحهم سواء  -  1141

 مجتمعٌن او منفردٌن سلطة التولٌع نٌابة عن الشركة .

للتولٌع نٌابة عن ج( باالضافة الً السلطات الخاصة بمجلس االدارة فمد لرر مجلس االدارة منح االشخاص التالً اسمائهم السلطة 

 الشركة لدي البنون وهم :  

 المجموعة )أ( : 

 السٌد/ سلٌم عبد المادر ـ  رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب -

 السٌد / باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا ـ عضو مجلس إدارة  -

 المجموعة )ب( : 

 السٌد / ولٌد محجوب إسماعٌل محجوب   -

 6348برلم       21191122، تارٌخ :  السٌد / عبد الرحمن دمحم -

سٌمبور اندسترٌا دي سٌمنتوس اس اٌه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عدد من المدٌرٌن او المفوضٌن ومنحهم  -  1142

 سواء مجتمعٌن او منفردٌن سلطة التولٌع نٌابة عن الشركة .

الدارة منح االشخاص التالً اسمائهم السلطة للتولٌع نٌابة عن ج( باالضافة الً السلطات الخاصة بمجلس االدارة فمد لرر مجلس ا

 الشركة لدي البنون وهم :  

 المجموعة )أ( : 

 السٌد/ سلٌم عبد المادر ـ  رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب -

 السٌد / باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا ـ عضو مجلس إدارة  -

 المجموعة )ب( : 

 إسماعٌل محجوب  السٌد / ولٌد محجوب  -

 6348برلم       21191122السٌد / عبد الرحمن دمحم ، تارٌخ :  -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 297 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عدد من المدٌرٌن او المفوضٌن ومنحهم سواء  -  1143

 مجتمعٌن او منفردٌن سلطة التولٌع نٌابة عن الشركة .

ت الخاصة بمجلس االدارة فمد لرر مجلس االدارة منح االشخاص التالً اسمائهم السلطة للتولٌع نٌابة عن ج( باالضافة الً السلطا

 الشركة لدي البنون وهم :  

 المجموعة )أ( : 

 السٌد/ سلٌم عبد المادر ـ  رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب -

 السٌد / باولو فرناندو سنترا دٌال أكوا ـ عضو مجلس إدارة  -

 المجموعة )ب( : 

 السٌد / ولٌد محجوب إسماعٌل محجوب   -

 6348برلم       21191122السٌد / عبد الرحمن دمحم ، تارٌخ :  -

رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عدد من المدٌرٌن او المفوضٌن ومنحهم سواء  -  1144

 ابة عن الشركة .مجتمعٌن او منفردٌن سلطة التولٌع نٌ

ج( باالضافة الً السلطات الخاصة بمجلس االدارة فمد لرر مجلس االدارة منح االشخاص التالً اسمائهم السلطة للتولٌع نٌابة عن 

 الشركة لدي البنون وهم :  

 المجموعة )أ( : 

 السٌد/ سلٌم عبد المادر ـ  رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب -

 ندو سنترا دٌال أكوا ـ عضو مجلس إدارة السٌد / باولو فرنا -

 المجموعة )ب( : 

 السٌد / ولٌد محجوب إسماعٌل محجوب   -

 6348برلم       21191122السٌد / عبد الرحمن دمحم ، تارٌخ :  -

 سٌمبور ترٌدٌنج إي انفرسٌونز إٌجٌبتو إس ال ) أسبانٌة (  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مصطفى أحمد  -  1145

 السٌد / أٌمن إبراهٌم فإاد رمضان المحتسب  -

 ولألشخاص المشار إلٌهم أنفا الحك فً التولٌع بالنٌابة عن الشركة لدي البنون وفما للحدود والمعاٌٌر التالٌة :   

 من أجل المٌام بالعملٌات التالٌة : 

 الشٌكات بالحسابات ، طلب اصدار دفاتر شٌكات . فتح او غلك  حسابات باسم الشركة فى البنون ، اٌداع المبالغ النمدٌة او  -

 التنفٌذ والتولٌع  ألى عملٌات غٌر متعلمة بمبالغ مالٌة مع البنون . -

 6348برلم       21191122التولٌع على جمٌع الطلبات والعمود الخاصة بالودائع البنكٌة سواء ، تارٌخ :  -

 س ادارة وعضو منتدب  مصطفى أحمد سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجل -  1146

 السٌد / أٌمن إبراهٌم فإاد رمضان المحتسب  -

 ولألشخاص المشار إلٌهم أنفا الحك فً التولٌع بالنٌابة عن الشركة لدي البنون وفما للحدود والمعاٌٌر التالٌة :   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 298 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 من أجل المٌام بالعملٌات التالٌة : 

 بنون ، اٌداع المبالغ النمدٌة او الشٌكات بالحسابات ، طلب اصدار دفاتر شٌكات . فتح او غلك  حسابات باسم الشركة فى ال -

 التنفٌذ والتولٌع  ألى عملٌات غٌر متعلمة بمبالغ مالٌة مع البنون . -

 6348برلم       21191122التولٌع على جمٌع الطلبات والعمود الخاصة بالودائع البنكٌة سواء ، تارٌخ :  -

 اندسترٌا دي سٌمنتوس اس اٌه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مصطفى أحمد  سٌمبور -  1147

 السٌد / أٌمن إبراهٌم فإاد رمضان المحتسب  -

 ولألشخاص المشار إلٌهم أنفا الحك فً التولٌع بالنٌابة عن الشركة لدي البنون وفما للحدود والمعاٌٌر التالٌة :   

 من أجل المٌام بالعملٌات التالٌة : 

 فتح او غلك  حسابات باسم الشركة فى البنون ، اٌداع المبالغ النمدٌة او الشٌكات بالحسابات ، طلب اصدار دفاتر شٌكات .  -

 التنفٌذ والتولٌع  ألى عملٌات غٌر متعلمة بمبالغ مالٌة مع البنون . -

 6348برلم       21191122التولٌع على جمٌع الطلبات والعمود الخاصة بالودائع البنكٌة سواء ، تارٌخ :  -

 باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مصطفى أحمد  -  1148

 السٌد / أٌمن إبراهٌم فإاد رمضان المحتسب  -

 ولألشخاص المشار إلٌهم أنفا الحك فً التولٌع بالنٌابة عن الشركة لدي البنون وفما للحدود والمعاٌٌر التالٌة :   

 ن أجل المٌام بالعملٌات التالٌة : م

 فتح او غلك  حسابات باسم الشركة فى البنون ، اٌداع المبالغ النمدٌة او الشٌكات بالحسابات ، طلب اصدار دفاتر شٌكات .  -

 التنفٌذ والتولٌع  ألى عملٌات غٌر متعلمة بمبالغ مالٌة مع البنون . -

 6348برلم       21191122التولٌع على جمٌع الطلبات والعمود الخاصة بالودائع البنكٌة سواء ، تارٌخ :  -

 رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مصطفى أحمد  -  1149

 السٌد / أٌمن إبراهٌم فإاد رمضان المحتسب  -

 التولٌع بالنٌابة عن الشركة لدي البنون وفما للحدود والمعاٌٌر التالٌة :    ولألشخاص المشار إلٌهم أنفا الحك فً

 من أجل المٌام بالعملٌات التالٌة : 

 فتح او غلك  حسابات باسم الشركة فى البنون ، اٌداع المبالغ النمدٌة او الشٌكات بالحسابات ، طلب اصدار دفاتر شٌكات .  -

 ٌر متعلمة بمبالغ مالٌة مع البنون .التنفٌذ والتولٌع  ألى عملٌات غ -

 6348برلم       21191122التولٌع على جمٌع الطلبات والعمود الخاصة بالودائع البنكٌة سواء ، تارٌخ :  -

سٌمبور ترٌدٌنج إي انفرسٌونز إٌجٌبتو إس ال ) أسبانٌة (  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كانت لربطها أو زٌادتها  -  1151

ها او كسرها كلٌة ، والتولٌع على طلبات بٌع او شراء اذون الخزانة ، السندات الحكومٌة ، أي نوع من االستثمارات فً او إنماص

 صنادٌك االستثمار المائمة فً األدوات المالٌة المصدرة من الحكومة .

 خرى من وسائل السداد . التولٌع على الشٌكات ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة، طلبات التحوٌالت ، أى وسٌلة ا -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 299 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التولٌع على طلبات إصدار وتعدٌل وإلغاء خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة .  -

 التولٌع على طلبات االلتراض والرهن . -

 6348برلم       21191122وذلن بٌن الحسابات ، تارٌخ :  

ب  كانت لربطها أو زٌادتها او إنماصها او كسرها كلٌة ، سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتد -  1151

والتولٌع على طلبات بٌع او شراء اذون الخزانة ، السندات الحكومٌة ، أي نوع من االستثمارات فً صنادٌك االستثمار المائمة فً 

 األدوات المالٌة المصدرة من الحكومة .

 رفٌة، طلبات التحوٌالت ، أى وسٌلة اخرى من وسائل السداد . التولٌع على الشٌكات ، طلبات اصدار الشٌكات المص -

 التولٌع على طلبات إصدار وتعدٌل وإلغاء خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة .  -

 التولٌع على طلبات االلتراض والرهن . -

 6348برلم       21191122وذلن بٌن الحسابات ، تارٌخ :  

منتوس اس اٌه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كانت لربطها أو زٌادتها او إنماصها او سٌمبور اندسترٌا دي سٌ -  1152

كسرها كلٌة ، والتولٌع على طلبات بٌع او شراء اذون الخزانة ، السندات الحكومٌة ، أي نوع من االستثمارات فً صنادٌك 

 االستثمار المائمة فً األدوات المالٌة المصدرة من الحكومة .

 ع على الشٌكات ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة، طلبات التحوٌالت ، أى وسٌلة اخرى من وسائل السداد . التولٌ -

 التولٌع على طلبات إصدار وتعدٌل وإلغاء خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة .  -

 التولٌع على طلبات االلتراض والرهن . -

 6348رلم   ب    21191122وذلن بٌن الحسابات ، تارٌخ :  

باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كانت لربطها أو زٌادتها او إنماصها او كسرها كلٌة ،  -  1153

والتولٌع على طلبات بٌع او شراء اذون الخزانة ، السندات الحكومٌة ، أي نوع من االستثمارات فً صنادٌك االستثمار المائمة فً 

 لمالٌة المصدرة من الحكومة .األدوات ا

 التولٌع على الشٌكات ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة، طلبات التحوٌالت ، أى وسٌلة اخرى من وسائل السداد .  -

 التولٌع على طلبات إصدار وتعدٌل وإلغاء خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة .  -

 التولٌع على طلبات االلتراض والرهن . -

 6348برلم       21191122بٌن الحسابات ، تارٌخ : وذلن  

رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  كانت لربطها أو زٌادتها او إنماصها او كسرها  -  1154

كلٌة ، والتولٌع على طلبات بٌع او شراء اذون الخزانة ، السندات الحكومٌة ، أي نوع من االستثمارات فً صنادٌك االستثمار المائمة 

 صدرة من الحكومة .فً األدوات المالٌة الم

 التولٌع على الشٌكات ، طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة، طلبات التحوٌالت ، أى وسٌلة اخرى من وسائل السداد .  -

 التولٌع على طلبات إصدار وتعدٌل وإلغاء خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة .  -

 التولٌع على طلبات االلتراض والرهن . -

 6348برلم       21191122ات ، تارٌخ : وذلن بٌن الحساب 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 300 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

سٌمبور ترٌدٌنج إي انفرسٌونز إٌجٌبتو إس ال ) أسبانٌة (  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  البنكٌة المختلفة لنفس  -  1155

-الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات المجموعة فى مصر ) ونعنى بذلن اى من شركة سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت  ، شركة 

سمنت  العامرٌة ، شركة أسمنت  سٌمبور العامرٌة ، شركة خدمات األسمنت  ، شركة سٌمبور لصناعة اكٌاس التعبئة ) سٌمبسان( أ

 ، و شركة العامرٌة سٌمبور رٌدى مكس ، شركة العامرٌة الدخٌلة تٌرمٌنال ( .

 ( 1)وذلن من أجل تنفٌذ أى من العملٌات / التحوٌالت المشار الٌها فى الفمرة رلم 

 6348برلم       21191122سحب النمدٌة من الحسابات ،  تولٌع الشٌكات ، طلبات تحوٌالت ، ، تارٌخ :  -

سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من  -  1156

أسمنت  العامرٌة ، شركة أسمنت  -شركة سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت  ، شركة شركات المجموعة فى مصر ) ونعنى بذلن اى من 

سٌمبور العامرٌة ، شركة خدمات األسمنت  ، شركة سٌمبور لصناعة اكٌاس التعبئة ) سٌمبسان( ، و شركة العامرٌة سٌمبور رٌدى 

 مكس ، شركة العامرٌة الدخٌلة تٌرمٌنال ( .

 ( 1التحوٌالت المشار الٌها فى الفمرة رلم )وذلن من أجل تنفٌذ أى من العملٌات / 

 6348برلم       21191122سحب النمدٌة من الحسابات ،  تولٌع الشٌكات ، طلبات تحوٌالت ، ، تارٌخ :  -

سٌمبور اندسترٌا دي سٌمنتوس اس اٌه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى  -  1157

أسمنت  العامرٌة ، شركة -ن شركات المجموعة فى مصر ) ونعنى بذلن اى من شركة سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت  ، شركة شركة م

أسمنت  سٌمبور العامرٌة ، شركة خدمات األسمنت  ، شركة سٌمبور لصناعة اكٌاس التعبئة ) سٌمبسان( ، و شركة العامرٌة 

 نال ( .سٌمبور رٌدى مكس ، شركة العامرٌة الدخٌلة تٌرمٌ

 ( 1وذلن من أجل تنفٌذ أى من العملٌات / التحوٌالت المشار الٌها فى الفمرة رلم )

 6348برلم       21191122سحب النمدٌة من الحسابات ،  تولٌع الشٌكات ، طلبات تحوٌالت ، ، تارٌخ :  -

المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  البنكٌة  -  1158

أسمنت  العامرٌة ، شركة أسمنت  -شركات المجموعة فى مصر ) ونعنى بذلن اى من شركة سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت  ، شركة 

رٌدى  سٌمبور العامرٌة ، شركة خدمات األسمنت  ، شركة سٌمبور لصناعة اكٌاس التعبئة ) سٌمبسان( ، و شركة العامرٌة سٌمبور

 مكس ، شركة العامرٌة الدخٌلة تٌرمٌنال ( .

 ( 1وذلن من أجل تنفٌذ أى من العملٌات / التحوٌالت المشار الٌها فى الفمرة رلم )

 6348برلم       21191122سحب النمدٌة من الحسابات ،  تولٌع الشٌكات ، طلبات تحوٌالت ، ، تارٌخ :  -

شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة   رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا -  1159

أسمنت  العامرٌة ، شركة أسمنت  -من شركات المجموعة فى مصر ) ونعنى بذلن اى من شركة سٌمبور اٌجٌبت لألسمنت  ، شركة 

عبئة ) سٌمبسان( ، و شركة العامرٌة سٌمبور رٌدى سٌمبور العامرٌة ، شركة خدمات األسمنت  ، شركة سٌمبور لصناعة اكٌاس الت

 مكس ، شركة العامرٌة الدخٌلة تٌرمٌنال ( .

 ( 1وذلن من أجل تنفٌذ أى من العملٌات / التحوٌالت المشار الٌها فى الفمرة رلم )

 6348برلم       21191122سحب النمدٌة من الحسابات ،  تولٌع الشٌكات ، طلبات تحوٌالت ، ، تارٌخ :  -

سٌمبور ترٌدٌنج إي انفرسٌونز إٌجٌبتو إس ال ) أسبانٌة (  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  طلبات اصدار الشٌكات  -  1161

 المصرفٌة والشٌكات ممبولة الدفع ، اٌة وسٌلة اخرى متعلمة بدفع مبالغ مالٌة غٌر مذكورة فى هذه الفمرة .

ة ببٌع او شراء العمالت ، وكذلن التولٌع على العمود الخاصة بعملٌات التولٌع على جمٌع المستندات والعمود الخاص -

( وعمود الخٌارات )  Forwards( والعمود االجلة ) Swaps( بما فى ذلن عمود المبادلة ) Derivativesالمشتمات المالٌة ) 

Options  ) 
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 301 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

اجمة عن التذبذب فى سعر الصرف لكافة ، تارٌخ : وأى نوع اخر من عمود عملٌات المشتمات المالٌة ، وذلن لتغطٌة المخاطر الن

 6348برلم       21191122

سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة والشٌكات ممبولة  -  1161

 الدفع ، اٌة وسٌلة اخرى متعلمة بدفع مبالغ مالٌة غٌر مذكورة فى هذه الفمرة .

التولٌع على جمٌع المستندات والعمود الخاصة ببٌع او شراء العمالت ، وكذلن التولٌع على العمود الخاصة بعملٌات  -

( وعمود الخٌارات )  Forwards( والعمود االجلة ) Swaps( بما فى ذلن عمود المبادلة ) Derivativesالمشتمات المالٌة ) 

Options  ) 

مشتمات المالٌة ، وذلن لتغطٌة المخاطر الناجمة عن التذبذب فى سعر الصرف لكافة ، تارٌخ : وأى نوع اخر من عمود عملٌات ال

 6348برلم       21191122

سٌمبور اندسترٌا دي سٌمنتوس اس اٌه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة والشٌكات  -  1162

 بدفع مبالغ مالٌة غٌر مذكورة فى هذه الفمرة .ممبولة الدفع ، اٌة وسٌلة اخرى متعلمة 

التولٌع على جمٌع المستندات والعمود الخاصة ببٌع او شراء العمالت ، وكذلن التولٌع على العمود الخاصة بعملٌات  -

رات ) ( وعمود الخٌا Forwards( والعمود االجلة ) Swaps( بما فى ذلن عمود المبادلة ) Derivativesالمشتمات المالٌة ) 

Options  ) 

وأى نوع اخر من عمود عملٌات المشتمات المالٌة ، وذلن لتغطٌة المخاطر الناجمة عن التذبذب فى سعر الصرف لكافة ، تارٌخ : 

 6348برلم       21191122

باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة والشٌكات ممبولة  -  1163

 الدفع ، اٌة وسٌلة اخرى متعلمة بدفع مبالغ مالٌة غٌر مذكورة فى هذه الفمرة .

ذلن التولٌع على العمود الخاصة بعملٌات التولٌع على جمٌع المستندات والعمود الخاصة ببٌع او شراء العمالت ، وك -

( وعمود الخٌارات )  Forwards( والعمود االجلة ) Swaps( بما فى ذلن عمود المبادلة ) Derivativesالمشتمات المالٌة ) 

Options  ) 

ف لكافة ، تارٌخ : وأى نوع اخر من عمود عملٌات المشتمات المالٌة ، وذلن لتغطٌة المخاطر الناجمة عن التذبذب فى سعر الصر

 6348برلم       21191122

رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  طلبات اصدار الشٌكات المصرفٌة والشٌكات  -  1164

 ممبولة الدفع ، اٌة وسٌلة اخرى متعلمة بدفع مبالغ مالٌة غٌر مذكورة فى هذه الفمرة .

ات والعمود الخاصة ببٌع او شراء العمالت ، وكذلن التولٌع على العمود الخاصة بعملٌات التولٌع على جمٌع المستند -

( وعمود الخٌارات )  Forwards( والعمود االجلة ) Swaps( بما فى ذلن عمود المبادلة ) Derivativesالمشتمات المالٌة ) 

Options  ) 

غطٌة المخاطر الناجمة عن التذبذب فى سعر الصرف لكافة ، تارٌخ : وأى نوع اخر من عمود عملٌات المشتمات المالٌة ، وذلن لت

 6348برلم       21191122

سٌمبور ترٌدٌنج إي انفرسٌونز إٌجٌبتو إس ال ) أسبانٌة (  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العمالت االجنبٌة والمحلٌة  -  1165

 واسعار الفائدة .

 ث اصدارها أو الغائها او زٌادتها او تخفٌضها واى مستندات اخرى ذات صلة .التولٌع على مستندات االلتراض من حٌ -

التولٌع على طلبات فتح او الغاء او زٌادة او انماص خطابات الضمان البنكٌة واالعتمادات المستندٌة او اى اداة بنكٌة مثٌلة  -

. 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 302 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات  التولٌع على طلبات إصدار الرهن وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة -

 المجموعة فى مصر والموضحة أعاله . 

 6348برلم       21191122التولٌع على الطلبات او العمود او اى ، تارٌخ :  -

 سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  العمالت االجنبٌة والمحلٌة واسعار الفائدة . -  1166

 التولٌع على مستندات االلتراض من حٌث اصدارها أو الغائها او زٌادتها او تخفٌضها واى مستندات اخرى ذات صلة . -

التولٌع على طلبات فتح او الغاء او زٌادة او انماص خطابات الضمان البنكٌة واالعتمادات المستندٌة او اى اداة بنكٌة مثٌلة  -

. 

وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات التولٌع على طلبات إصدار الرهن  -

 المجموعة فى مصر والموضحة أعاله . 

 6348برلم       21191122التولٌع على الطلبات او العمود او اى ، تارٌخ :  -

 ت االجنبٌة والمحلٌة واسعار الفائدة .سٌمبور اندسترٌا دي سٌمنتوس اس اٌه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العمال -  1167

 التولٌع على مستندات االلتراض من حٌث اصدارها أو الغائها او زٌادتها او تخفٌضها واى مستندات اخرى ذات صلة . -

مثٌلة التولٌع على طلبات فتح او الغاء او زٌادة او انماص خطابات الضمان البنكٌة واالعتمادات المستندٌة او اى اداة بنكٌة  -

. 

التولٌع على طلبات إصدار الرهن وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات  -

 المجموعة فى مصر والموضحة أعاله . 

 6348برلم       21191122التولٌع على الطلبات او العمود او اى ، تارٌخ :  -

 شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العمالت االجنبٌة والمحلٌة واسعار الفائدة .  باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا -  1168

 التولٌع على مستندات االلتراض من حٌث اصدارها أو الغائها او زٌادتها او تخفٌضها واى مستندات اخرى ذات صلة . -

عتمادات المستندٌة او اى اداة بنكٌة مثٌلة التولٌع على طلبات فتح او الغاء او زٌادة او انماص خطابات الضمان البنكٌة واال -

. 

التولٌع على طلبات إصدار الرهن وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات  -

 المجموعة فى مصر والموضحة أعاله . 

 6348برلم       21191122التولٌع على الطلبات او العمود او اى ، تارٌخ :  -

 رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  العمالت االجنبٌة والمحلٌة واسعار الفائدة . -  1169

 التولٌع على مستندات االلتراض من حٌث اصدارها أو الغائها او زٌادتها او تخفٌضها واى مستندات اخرى ذات صلة . -

دة او انماص خطابات الضمان البنكٌة واالعتمادات المستندٌة او اى اداة بنكٌة مثٌلة التولٌع على طلبات فتح او الغاء او زٌا -

. 

التولٌع على طلبات إصدار الرهن وذلن بٌن الحسابات البنكٌة المختلفة لنفس الشركة ، او بٌن أى شركة من شركات  -

 المجموعة فى مصر والموضحة أعاله . 

 6348برلم       21191122التولٌع على الطلبات او العمود او اى ، تارٌخ :  -
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 303 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

سٌمبور ترٌدٌنج إي انفرسٌونز إٌجٌبتو إس ال ) أسبانٌة (  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستندات اخرى خاصة  -  1171

ٌة او حسابات السحب على المكشوف او العمود بؤى نوع من العملٌات البنكٌة المتعلمة بالتسهٌالت االئتمانٌة او المروض البنك

 االٌجارٌة واى خدمات بنكٌة اخرى مشابهة .

 وذلن من اجل تنفٌذ اى من التحوٌالت / العملٌات السابك ذكرها: 

ملٌون جنٌه مصرى او ماٌعادلها بالعمالت االخرى ٌمكن ألى مفوض من  12فٌما ٌتعلك بالمبالغ الل من او تعادل  -

ه من المجموعة )ب( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعا مع اى فرد من المجموعة )أ( او اى فردٌن من المجموعة ، المفوضٌن اعال

 6348برلم       21191122تارٌخ : 

سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  مستندات اخرى خاصة بؤى نوع من العملٌات البنكٌة  -  1171

بالتسهٌالت االئتمانٌة او المروض البنكٌة او حسابات السحب على المكشوف او العمود االٌجارٌة واى خدمات بنكٌة اخرى المتعلمة 

 مشابهة .

 وذلن من اجل تنفٌذ اى من التحوٌالت / العملٌات السابك ذكرها: 

االخرى ٌمكن ألى مفوض من  ملٌون جنٌه مصرى او ماٌعادلها بالعمالت 12فٌما ٌتعلك بالمبالغ الل من او تعادل  -

المفوضٌن اعاله من المجموعة )ب( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعا مع اى فرد من المجموعة )أ( او اى فردٌن من المجموعة ، 

 6348برلم       21191122تارٌخ : 

خاصة بؤى نوع من  سٌمبور اندسترٌا دي سٌمنتوس اس اٌه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستندات اخرى -  1172

العملٌات البنكٌة المتعلمة بالتسهٌالت االئتمانٌة او المروض البنكٌة او حسابات السحب على المكشوف او العمود االٌجارٌة واى 

 خدمات بنكٌة اخرى مشابهة .

 وذلن من اجل تنفٌذ اى من التحوٌالت / العملٌات السابك ذكرها: 

ملٌون جنٌه مصرى او ماٌعادلها بالعمالت االخرى ٌمكن ألى مفوض من  12دل فٌما ٌتعلك بالمبالغ الل من او تعا -

المفوضٌن اعاله من المجموعة )ب( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعا مع اى فرد من المجموعة )أ( او اى فردٌن من المجموعة ، 

 6348برلم       21191122تارٌخ : 

كة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستندات اخرى خاصة بؤى نوع من العملٌات البنكٌة باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شر -  1173

المتعلمة بالتسهٌالت االئتمانٌة او المروض البنكٌة او حسابات السحب على المكشوف او العمود االٌجارٌة واى خدمات بنكٌة اخرى 

 مشابهة .

 ا: وذلن من اجل تنفٌذ اى من التحوٌالت / العملٌات السابك ذكره

ملٌون جنٌه مصرى او ماٌعادلها بالعمالت االخرى ٌمكن ألى مفوض من  12فٌما ٌتعلك بالمبالغ الل من او تعادل  -

المفوضٌن اعاله من المجموعة )ب( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعا مع اى فرد من المجموعة )أ( او اى فردٌن من المجموعة ، 

 6348برلم       21191122تارٌخ : 

رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مستندات اخرى خاصة بؤى نوع من العملٌات  -  1174

البنكٌة المتعلمة بالتسهٌالت االئتمانٌة او المروض البنكٌة او حسابات السحب على المكشوف او العمود االٌجارٌة واى خدمات بنكٌة 

 اخرى مشابهة .

 ذ اى من التحوٌالت / العملٌات السابك ذكرها: وذلن من اجل تنفٌ

ملٌون جنٌه مصرى او ماٌعادلها بالعمالت االخرى ٌمكن ألى مفوض من  12فٌما ٌتعلك بالمبالغ الل من او تعادل  -

وعة ، المفوضٌن اعاله من المجموعة )ب( التولٌع على تلن العملٌات مجتمعا مع اى فرد من المجموعة )أ( او اى فردٌن من المجم

 6348برلم       21191122تارٌخ : 

 سٌمبور ترٌدٌنج إي انفرسٌونز إٌجٌبتو إس ال ) أسبانٌة (  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )أ( مجتمعٌن . -  1175
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 304 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ملٌون جنٌه مصري او ما ٌعادلها بالعمالت األخرى ٌمكن الى عضوٌن فى المجموعة )أ(  12فٌما ٌتعلك بالمبالغ أكثر من  -

 تولٌع على تلن العملٌات مجتمعٌن ال

وذلن مع مراعاة ان جمٌع السلطات والصالحٌات المشار الٌها اعاله ٌتم العمل بها على جمٌع التطبٌمات البنكٌة   -

 االلكترونٌة والمعامالت البنكٌة عن طرٌك شبكة االنترنت .

 كما هً دون تغٌٌر .على أن تبمى كافة الصالحٌات األخرى المإشر بها فً السجل التجاري  -

 6348برلم       21191122، تارٌخ :  -

 سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  )أ( مجتمعٌن . -  1176

ملٌون جنٌه مصري او ما ٌعادلها بالعمالت األخرى ٌمكن الى عضوٌن فى المجموعة )أ(  12فٌما ٌتعلك بالمبالغ أكثر من  -

 تلن العملٌات مجتمعٌن  التولٌع على

وذلن مع مراعاة ان جمٌع السلطات والصالحٌات المشار الٌها اعاله ٌتم العمل بها على جمٌع التطبٌمات البنكٌة   -

 االلكترونٌة والمعامالت البنكٌة عن طرٌك شبكة االنترنت .

 ن تغٌٌر .على أن تبمى كافة الصالحٌات األخرى المإشر بها فً السجل التجاري كما هً دو -

 6348برلم       21191122، تارٌخ :  -

 سٌمبور اندسترٌا دي سٌمنتوس اس اٌه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )أ( مجتمعٌن . -  1177

ملٌون جنٌه مصري او ما ٌعادلها بالعمالت األخرى ٌمكن الى عضوٌن فى المجموعة )أ(  12فٌما ٌتعلك بالمبالغ أكثر من  -

 ن العملٌات مجتمعٌن التولٌع على تل

وذلن مع مراعاة ان جمٌع السلطات والصالحٌات المشار الٌها اعاله ٌتم العمل بها على جمٌع التطبٌمات البنكٌة   -

 االلكترونٌة والمعامالت البنكٌة عن طرٌك شبكة االنترنت .

 على أن تبمى كافة الصالحٌات األخرى المإشر بها فً السجل التجاري كما هً دون تغٌٌر . -

 6348برلم       21191122، تارٌخ :  -

 باولو فرناندو سنترا دٌال اكوا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )أ( مجتمعٌن . -  1178

ٌعادلها بالعمالت األخرى ٌمكن الى عضوٌن فى المجموعة )أ( ملٌون جنٌه مصري او ما  12فٌما ٌتعلك بالمبالغ أكثر من  -

 التولٌع على تلن العملٌات مجتمعٌن 

وذلن مع مراعاة ان جمٌع السلطات والصالحٌات المشار الٌها اعاله ٌتم العمل بها على جمٌع التطبٌمات البنكٌة   -

 االلكترونٌة والمعامالت البنكٌة عن طرٌك شبكة االنترنت .

 ن تبمى كافة الصالحٌات األخرى المإشر بها فً السجل التجاري كما هً دون تغٌٌر .على أ -

 6348برلم       21191122، تارٌخ :  -

 رٌكاردو فرٌدرٌكو بارن باربوسا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  )أ( مجتمعٌن . -  1179

ا بالعمالت األخرى ٌمكن الى عضوٌن فى المجموعة )أ( ملٌون جنٌه مصري او ما ٌعادله 12فٌما ٌتعلك بالمبالغ أكثر من  -

 التولٌع على تلن العملٌات مجتمعٌن 

وذلن مع مراعاة ان جمٌع السلطات والصالحٌات المشار الٌها اعاله ٌتم العمل بها على جمٌع التطبٌمات البنكٌة   -

 االلكترونٌة والمعامالت البنكٌة عن طرٌك شبكة االنترنت .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 305 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 كافة الصالحٌات األخرى المإشر بها فً السجل التجاري كما هً دون تغٌٌر . على أن تبمى -

 6348برلم       21191122، تارٌخ :  -

منح حك التولٌع والتفوٌض فى بعض الصالحٌات واالختصاصات  -1نهال احمد انور دمحم  شركة مساهمة  مدٌر عام   -  1181

 مدٌرٌن عام الشركة -االستاذه / هدٌر فضٌل دمحم موسً    -ذه / نهال احمد انور دمحم الستا -لكال من  االستاذ/ هٌثم دمحم السعٌد 

وٌمثلها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمصالح والمإسسات والهٌئات وابرام كافة التعالدات باسم الشركة وٌكون كل 

 عمله أمام كافه الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة .  مدٌر مسئوال عن كافه األعمال والتصرفات التى ٌبرمها بمناسبه

 6117برلم       21191122الموافمة باجماع الحاضرٌن على بماء منح حك التولٌع ، تارٌخ :  -2

منح حك التولٌع والتفوٌض فى بعض الصالحٌات واالختصاصات  -1نهال احمد انور دمحم  شركة مساهمة  مدٌر عام   -  1181

 مدٌرٌن عام الشركة -االستاذه / هدٌر فضٌل دمحم موسً    -الستاذه / نهال احمد انور دمحم  -تاذ/ هٌثم دمحم السعٌد لكال من  االس

وٌمثلها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمصالح والمإسسات والهٌئات وابرام كافة التعالدات باسم الشركة وٌكون كل 

 والتصرفات التى ٌبرمها بمناسبه عمله أمام كافه الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة . مدٌر مسئوال عن كافه األعمال 

 6117برلم       21191122الموافمة باجماع الحاضرٌن على بماء منح حك التولٌع ، تارٌخ :  -2

ٌات منح حك التولٌع والتفوٌض فى بعض الصالح -1هدٌر فضٌل دمحم موسً  شركة مساهمة  مدٌر عام   -  1182

مدٌرٌن  -االستاذه / هدٌر فضٌل دمحم موسً    -الستاذه / نهال احمد انور دمحم  -واالختصاصات لكال من  االستاذ/ هٌثم دمحم السعٌد 

 عام الشركة

 وٌمثلها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمصالح والمإسسات والهٌئات وابرام كافة التعالدات باسم الشركة وٌكون كل

 مدٌر مسئوال عن كافه األعمال والتصرفات التى ٌبرمها بمناسبه عمله أمام كافه الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة . 

 6117برلم       21191122الموافمة باجماع الحاضرٌن على بماء منح حك التولٌع ، تارٌخ :  -2

لتولٌع والتفوٌض فى بعض الصالحٌات منح حك ا -1هدٌر فضٌل دمحم موسً  شركة مساهمة  مدٌر عام   -  1183

مدٌرٌن  -االستاذه / هدٌر فضٌل دمحم موسً    -الستاذه / نهال احمد انور دمحم  -واالختصاصات لكال من  االستاذ/ هٌثم دمحم السعٌد 

 عام الشركة

لتعالدات باسم الشركة وٌكون كل وٌمثلها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمصالح والمإسسات والهٌئات وابرام كافة ا

 مدٌر مسئوال عن كافه األعمال والتصرفات التى ٌبرمها بمناسبه عمله أمام كافه الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة . 

 6117برلم       21191122الموافمة باجماع الحاضرٌن على بماء منح حك التولٌع ، تارٌخ :  -2

منح حك التولٌع والتفوٌض فى بعض الصالحٌات  -1هٌم  شركة مساهمة  مدٌر عام  هٌثم دمحم السعٌد راشد ابرا -  1184

مدٌرٌن  -االستاذه / هدٌر فضٌل دمحم موسً    -الستاذه / نهال احمد انور دمحم  -واالختصاصات لكال من  االستاذ/ هٌثم دمحم السعٌد 

 عام الشركة

لمصالح والمإسسات والهٌئات وابرام كافة التعالدات باسم الشركة وٌكون كل وٌمثلها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وا

 مدٌر مسئوال عن كافه األعمال والتصرفات التى ٌبرمها بمناسبه عمله أمام كافه الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة . 

 6117برلم       21191122الموافمة باجماع الحاضرٌن على بماء منح حك التولٌع ، تارٌخ :  -2

منح حك التولٌع والتفوٌض فى بعض الصالحٌات  -1هٌثم دمحم السعٌد راشد ابراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر عام   -  1185

مدٌرٌن  -االستاذه / هدٌر فضٌل دمحم موسً    -الستاذه / نهال احمد انور دمحم  -واالختصاصات لكال من  االستاذ/ هٌثم دمحم السعٌد 

 عام الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 306 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وٌمثلها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمصالح والمإسسات والهٌئات وابرام كافة التعالدات باسم الشركة وٌكون كل 

 مدٌر مسئوال عن كافه األعمال والتصرفات التى ٌبرمها بمناسبه عمله أمام كافه الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة . 

 6117برلم       21191122بماء منح حك التولٌع ، تارٌخ :  الموافمة باجماع الحاضرٌن على -2

نهال احمد انور دمحم  شركة مساهمة  مدٌر عام  والتفوٌض فى الصالحٌات واالختصاصات للسٌد رئٌس مجلس االدارة  -  1186

 6117برلم       21191122كما هى دون تعدٌل بالسجل التجارى ، تارٌخ : 

  شركة مساهمة  مدٌر عام  والتفوٌض فى الصالحٌات واالختصاصات للسٌد رئٌس مجلس االدارة نهال احمد انور دمحم -  1187

 6117برلم       21191122كما هى دون تعدٌل بالسجل التجارى ، تارٌخ : 

دارة هدٌر فضٌل دمحم موسً  شركة مساهمة  مدٌر عام  والتفوٌض فى الصالحٌات واالختصاصات للسٌد رئٌس مجلس اال -  1188

 6117برلم       21191122كما هى دون تعدٌل بالسجل التجارى ، تارٌخ : 

هدٌر فضٌل دمحم موسً  شركة مساهمة  مدٌر عام  والتفوٌض فى الصالحٌات واالختصاصات للسٌد رئٌس مجلس االدارة  -  1189

 6117برلم       21191122كما هى دون تعدٌل بالسجل التجارى ، تارٌخ : 

ٌثم دمحم السعٌد راشد ابراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر عام  والتفوٌض فى الصالحٌات واالختصاصات للسٌد رئٌس مجلس ه -  1191

 6117برلم       21191122االدارة كما هى دون تعدٌل بالسجل التجارى ، تارٌخ : 

حٌات واالختصاصات للسٌد رئٌس مجلس هٌثم دمحم السعٌد راشد ابراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر عام  والتفوٌض فى الصال -  1191

 6117برلم       21191122االدارة كما هى دون تعدٌل بالسجل التجارى ، تارٌخ : 

بمساحة  4أكتوبر الكائن فى :  المصنع النمطى رلم  6دٌٌجو جامبٌراسٌو  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الشركة بمدٌنة  -  1192

( فً منطمة التوسعات 1بمنطمة المطورٌن بوالرس بمطعة األرض رلـــم ) 2م 8385احة ( بمس34والكائن بالمطعــة رلم ) 2م5115

 الجٌزة .  -الشمالٌة وامتدادها بمدٌنة السادس من أكتوبر 

 مع منحه الصالحٌات االتٌة :  -

العام ولطاع حك تمثٌل الشركة والتعامل باسمها وضمن أغراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع  -

 األعمال العام والمطاع الخاص 

 6139برلم       21191122التولٌع على عمود تصنٌع وبٌع منتجات الشركة والتعامالت ، تارٌخ :  -

 دٌٌجو جامبٌراسٌو  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الخاصة بنشاط الشركة  .   -  1193

باً وأعضاء والمإشر بها فً السجل التجاري كما هً دون تغٌٌر . ، على أن تبمى صالحٌات المجلس األخرى رئٌساً وعضواً منتد

 6139برلم       21191122تارٌخ : 

دمحم بن احمد بن مبارن العبٌدى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعطاء السٌد / دمحم بن احمد بن مبارن العبٌدى رئٌس  -  1194

ٌم نائب رئٌس مجلس االدارة  وعضو منتدب والسٌد / دمحم حمدى عبدالعال شاهٌن                                                   مجلس االداره والسٌد / خالد ابراهٌم احمد ابراه

حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن عن الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والسحب واالٌداع من البنون 

المصرفٌه واصدار دفاتر الشٌكات واالفراج عن راس المال والتولٌع امام الشهر العمارى والسجل التجارى وفتح وغلك الحسابات 

 13854برلم       21191122والغرفه ، تارٌخ : 

دمحم بن احمد بن مبارن العبٌدى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  التجارٌه ومصلحه الضرائب العامه بكافه مامورٌتها  -  1195

ى لهٌئة العامة للرلابه المالٌه والهٌئة العامة لالستثمار وهٌئة المدن والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده  وامام مجلس المدٌنه واالحٌاء فوا

اصدار التراخٌص وشركات الكهرباء والغاز وشركات االتصاالت اما حك المرض والرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركه الثابته 

د / دمحم بن احمد بن مبارن العبٌدى رئٌس مجلس االداره والسٌد / خالد ابراهٌم احمد ابراهٌم نائب رئٌس مجلس والمنموله فٌكون السٌ

 13854برلم       21191122االدارة  وعضو منتدب والسٌد / دمحم حمدى عبدالعال ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 307 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

هٌن عضو مجلس االداره مجتمعٌن فمط ولهم دمحم بن احمد بن مبارن العبٌدى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  شا -  1196

    21191122توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر)ٌلزم موافمه الجمعٌه العامه المسبمه  لالختصاص على بٌع اصول(  . ، تارٌخ : 

 13854برلم   

 13864برلم       21191122محمود عطٌه عٌد عطٌه  شركة مساهمة  عضو منتدب   ، تارٌخ :  -  1197

 13864برلم       21191122رومانً حنٌن اسعد حنا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1198

 13864برلم       21191122مرزوق  حنٌن اسعد حنا  شركة مساهمة  عضو منتدب   ، تارٌخ :  -  1199

 13864برلم       21191122ٌخ : مسعود حنٌن اسعد حنا لدوس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تار -  1111

 13864برلم       21191122محروس حنٌن اسعد حنا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1111

 13864برلم       21191122محمود عطٌه عٌد عطٌه  شركة مساهمة  عضو منتدب  )استماله ( ، تارٌخ :  -  1112

 13864برلم       21191122ا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  )استماله ( ، تارٌخ : رومانً حنٌن اسعد حن -  1113

 13864برلم       21191122مرزوق  حنٌن اسعد حنا  شركة مساهمة  عضو منتدب  )استماله ( ، تارٌخ :  -  1114

 13864برلم       21191122تارٌخ : مسعود حنٌن اسعد حنا لدوس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  )استماله ( ،  -  1115

 13864برلم       21191122محروس حنٌن اسعد حنا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  )استماله ( ، تارٌخ :  -  1116

 13864برلم       21191122محمود عطٌه عٌد عطٌه  شركة مساهمة  عضو منتدب  )استماله( ، تارٌخ :  -  1117

 13864برلم       21191122حنٌن اسعد حنا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  )استماله( ، تارٌخ : رومانً  -  1118

 13864برلم       21191122مرزوق  حنٌن اسعد حنا  شركة مساهمة  عضو منتدب  )استماله( ، تارٌخ :  -  1119

 13864برلم       21191122مسعود حنٌن اسعد حنا لدوس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  )استماله( ، تارٌخ :  -  1111

 13864برلم       21191122محروس حنٌن اسعد حنا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  )استماله( ، تارٌخ :  -  1111

برلم       21191122مة  عضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : محمود عطٌه عٌد عطٌه  شركة مساه -  1112

13864 

برلم       21191122رومانً حنٌن اسعد حنا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1113

13864 

برلم       21191122شكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : مرزوق  حنٌن اسعد حنا  شركة مساهمة  عضو منتدب  اعادة ت -  1114

13864 

    21191122مسعود حنٌن اسعد حنا لدوس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1115

 13864برلم   

    21191122س االدارة ، تارٌخ : محروس حنٌن اسعد حنا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجل -  1116

 13864برلم   

 7185برلم       21191122ولٌد عبد الفتاح عبد المولى ناٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  )استماله ( ، تارٌخ :  -  1117

برلم       21191122نصر هللا عبد الفتاح عبد المولى ناٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )استماله ( ، تارٌخ :  -  1118

7185 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 308 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       21191122عبد العزٌز عطٌة عٌد سلومة  شركة مساهمة  عضو منتدب من ذوى الخبرة  )استماله ( ، تارٌخ :  -  1119

7185 

 7185برلم       21191122ربٌع عطٌه عٌد سلومه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )استماله ( ، تارٌخ :  -  1121

 7185برلم       21191122د عبد الفتاح عبد المولى ناٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ : ولٌ -  1121

 7185برلم       21191122نصر هللا عبد الفتاح عبد المولى ناٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1122

 7185برلم       21191122منتدب من ذوى الخبرة   ، تارٌخ : عبد العزٌز عطٌة عٌد سلومة  شركة مساهمة  عضو  -  1123

 7185برلم       21191122ربٌع عطٌه عٌد سلومه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1124

فتاح ولٌد عبد الفتاح عبد المولى ناٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  صالحٌات رئٌس مجلس االدارة )ولٌدعبدال -  1125

 عبدالمولى ناٌل ( منفردا تكون كالتالى : 

كافة الصالحٌات الالزمة لتمثٌل الشركة والتعامل باسمها امام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام والخاص بكافة  

ابات واستصدار خطابات اشكالهم وكذلن التعامل مع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحس

الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون وكل ذلن باسم الشركة وضمن 

 7185برلم       21191122اغراضها وكذلن له حك التولٌع على ، تارٌخ : 

مجلس ادارة  صالحٌات رئٌس مجلس االدارة )ولٌدعبدالفتاح نصر هللا عبد الفتاح عبد المولى ناٌل  شركة مساهمة  عضو  -  1126

 عبدالمولى ناٌل ( منفردا تكون كالتالى : 

كافة الصالحٌات الالزمة لتمثٌل الشركة والتعامل باسمها امام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام والخاص بكافة  

ن سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات اشكالهم وكذلن التعامل مع البنون والمصارف م

الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون وكل ذلن باسم الشركة وضمن 

 7185برلم       21191122اغراضها وكذلن له حك التولٌع على ، تارٌخ : 

عزٌز عطٌة عٌد سلومة  شركة مساهمة  عضو منتدب من ذوى الخبرة  صالحٌات رئٌس مجلس االدارة عبد ال -  1127

 )ولٌدعبدالفتاح عبدالمولى ناٌل ( منفردا تكون كالتالى : 

كافة كافة الصالحٌات الالزمة لتمثٌل الشركة والتعامل باسمها امام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام والخاص ب 

اشكالهم وكذلن التعامل مع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات 

الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون وكل ذلن باسم الشركة وضمن 

 7185برلم       21191122تارٌخ :  اغراضها وكذلن له حك التولٌع على ،

ربٌع عطٌه عٌد سلومه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  صالحٌات رئٌس مجلس االدارة )ولٌدعبدالفتاح عبدالمولى  -  1128

 ناٌل ( منفردا تكون كالتالى : 

الحكومٌة والمطاع العام والخاص بكافة  كافة الصالحٌات الالزمة لتمثٌل الشركة والتعامل باسمها امام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر 

اشكالهم وكذلن التعامل مع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات 

الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون وكل ذلن باسم الشركة وضمن 

 7185برلم       21191122غراضها وكذلن له حك التولٌع على ، تارٌخ : ا

ولٌد عبد الفتاح عبد المولى ناٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة  -  1129

ل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى تعٌٌن وعز

مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود 

. ،   والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله حك توكٌل اوتفوٌض الغٌر فى كل اوبعض ماذكر

 7185برلم       21191122تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 309 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

نصر هللا عبد الفتاح عبد المولى ناٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة  -  1131

وتحدٌد وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة 

مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود 

والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله حك توكٌل اوتفوٌض الغٌر فى كل اوبعض ماذكر  . ، 

 7185برلم       21191122تارٌخ : 

عبد العزٌز عطٌة عٌد سلومة  شركة مساهمة  عضو منتدب من ذوى الخبرة  عمود الشراء والبٌع والرهن الصول  -  1131

الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة 

له حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم و

العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله حك توكٌل اوتفوٌض الغٌر فى كل اوبعض ماذكر  

 7185برلم       21191122. ، تارٌخ : 

ع عطٌه عٌد سلومه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها ربٌ -  1132

العمارٌة واالراضى والسٌارات باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

ع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات واجورهم وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌ

والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله حك توكٌل اوتفوٌض الغٌر فى كل اوبعض ماذكر  . ، تارٌخ : 

 7185برلم       21191122

 1886برلم       21191122جلس ادارة  ) استماله ( ، تارٌخ : حسام الدٌن دمحم ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو م -  1133

    21191122نبٌل عبد الحمٌد احمد ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) استماله ( ، تارٌخ :  -  1134

 1886برلم   

برلم       21191122فاطمة صدلى عزٌز صدلى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ) استماله ( ، تارٌخ :  -  1135

1886 

 1886برلم       21191122عباس مرسى دمحم عباس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) استماله ( ، تارٌخ :  -  1136

 1886برلم       21191122ة  عضو مجلس ادارة  ) استماله ( ، تارٌخ : همام محمود دمحم محمود  شركة مساهم -  1137

 1886برلم       21191122عمرو عباس حلٌم مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) استماله ( ، تارٌخ :  -  1138

    21191122، تارٌخ :  بول الكسندر جبرائٌل طاسو  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) استماله ( -  1139

 1886برلم   

برلم       21191122شرٌف الكسندر جبرائٌل اسكندر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) استماله ( ، تارٌخ :  -  1141

1886 

تارٌخ :  حسام الدٌن دمحم ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل للشركة العربٌة للهندسة و التوزٌع ش.م.م . ، -  1141

 1886برلم       21191122

نبٌل عبد الحمٌد احمد ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثل للشركة العربٌة للهندسة و  -  1142

 1886برلم       21191122التوزٌع ش.م.م . ، تارٌخ : 

ممثل للشركة العربٌة للهندسة و التوزٌع ش.م.م .  فاطمة صدلى عزٌز صدلى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  -  1143

 1886برلم       21191122، تارٌخ : 

عباس مرسى دمحم عباس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل للشركة العربٌة للهندسة و التوزٌع ش.م.م . ، تارٌخ :  -  1144

 1886برلم       21191122



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 310 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل للشركة العربٌة للهندسة و التوزٌع ش.م.م . ، تارٌخ : همام محمود دمحم محمود  شركة م -  1145

 1886برلم       21191122

عمرو عباس حلٌم مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل للشركة العربٌة للهندسة و التوزٌع ش.م.م . ،  -  1146

 1886برلم       21191122تارٌخ : 

كسندر جبرائٌل طاسو  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثل للشركة العربٌة للهندسة و التوزٌع بول ال -  1147

 1886برلم       21191122ش.م.م . ، تارٌخ : 

شرٌف الكسندر جبرائٌل اسكندر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل للشركة العربٌة للهندسة و التوزٌع ش.م.م . ،  -  1148

 1886برلم       21191122ارٌخ : ت

حسام الدٌن دمحم ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثل الشركة العربٌة للهندسة والتوزٌع ش.م.م ، تارٌخ :  -  1149

 1886برلم       21191122

الشركة العربٌة للهندسة نبٌل عبد الحمٌد احمد ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وٌمثل  -  1151

 1886برلم       21191122والتوزٌع ش.م.م ، تارٌخ : 

فاطمة صدلى عزٌز صدلى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وٌمثل الشركة العربٌة للهندسة والتوزٌع ش.م.م ،  -  1151

 1886برلم       21191122تارٌخ : 

عضو مجلس ادارة  وٌمثل الشركة العربٌة للهندسة والتوزٌع ش.م.م ، تارٌخ :  عباس مرسى دمحم عباس  شركة مساهمة  -  1152

 1886برلم       21191122

همام محمود دمحم محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثل الشركة العربٌة للهندسة والتوزٌع ش.م.م ، تارٌخ :  -  1153

 1886برلم       21191122

مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثل الشركة العربٌة للهندسة والتوزٌع ش.م.م ، تارٌخ عمرو عباس حلٌم  -  1154

 1886برلم       21191122: 

بول الكسندر جبرائٌل طاسو  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وٌمثل الشركة العربٌة للهندسة والتوزٌع  -  1155

 1886رلم   ب    21191122ش.م.م ، تارٌخ : 

شرٌف الكسندر جبرائٌل اسكندر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌمثل الشركة العربٌة للهندسة والتوزٌع ش.م.م ،  -  1156

 1886برلم       21191122تارٌخ : 

 دارة الشركةإعادة تشكٌل وتجدٌد تعٌٌن أعضاء مجلس إ-1حسام الدٌن دمحم ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  1157

  -تجدٌد وتحدٌد صالحٌات السٌد / رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب  لتكون كالتالى :-2

تمثٌل الشركة فى عاللاتها مع الغٌر ولة فى هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل بؤسمها وإجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن 

الء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ودفع ولبض غرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولف وعزل وك

 1886برلم       21191122كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود ، تارٌخ : 

إعادة تشكٌل وتجدٌد تعٌٌن أعضاء -1و منتدب  نبٌل عبد الحمٌد احمد ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعض -  1158

 مجلس إدارة الشركة

  -تجدٌد وتحدٌد صالحٌات السٌد / رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب  لتكون كالتالى :-2



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 311 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

خلة ضمن تمثٌل الشركة فى عاللاتها مع الغٌر ولة فى هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل بؤسمها وإجراء كافة العمود والمعامالت الدا

غرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ودفع ولبض 

 1886برلم       21191122كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود ، تارٌخ : 

إعادة تشكٌل وتجدٌد تعٌٌن أعضاء مجلس إدارة -1فاطمة صدلى عزٌز صدلى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   -  1159

 الشركة

  -تجدٌد وتحدٌد صالحٌات السٌد / رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب  لتكون كالتالى :-2

لسلطات للتعامل بؤسمها وإجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن تمثٌل الشركة فى عاللاتها مع الغٌر ولة فى هذا الصدد أوسع ا

غرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ودفع ولبض 

 1886برلم       21191122، تارٌخ : كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود 

 إعادة تشكٌل وتجدٌد تعٌٌن أعضاء مجلس إدارة الشركة-1عباس مرسى دمحم عباس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  1161

  -تجدٌد وتحدٌد صالحٌات السٌد / رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب  لتكون كالتالى :-2

غٌر ولة فى هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل بؤسمها وإجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن تمثٌل الشركة فى عاللاتها مع ال

غرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ودفع ولبض 

 1886برلم       21191122لتجارٌة وإبرام جمٌع العمود ، تارٌخ : كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة ا

 إعادة تشكٌل وتجدٌد تعٌٌن أعضاء مجلس إدارة الشركة-1همام محمود دمحم محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  1161

  -تجدٌد وتحدٌد صالحٌات السٌد / رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب  لتكون كالتالى :-2

مثٌل الشركة فى عاللاتها مع الغٌر ولة فى هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل بؤسمها وإجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ت

غرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ودفع ولبض 

 1886برلم       21191122وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود ، تارٌخ : كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع 

إعادة تشكٌل وتجدٌد تعٌٌن أعضاء مجلس إدارة -1عمرو عباس حلٌم مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  1162

 الشركة

  -المنتدب  لتكون كالتالى :تجدٌد وتحدٌد صالحٌات السٌد / رئٌس مجلس االدارة والعضو -2

تمثٌل الشركة فى عاللاتها مع الغٌر ولة فى هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل بؤسمها وإجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن 

غرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ودفع ولبض 

 1886برلم       21191122المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود ، تارٌخ :  كافة

إعادة تشكٌل وتجدٌد تعٌٌن أعضاء -1بول الكسندر جبرائٌل طاسو  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   -  1163

 مجلس إدارة الشركة

  -ٌد صالحٌات السٌد / رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب  لتكون كالتالى :تجدٌد وتحد-2

تمثٌل الشركة فى عاللاتها مع الغٌر ولة فى هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل بؤسمها وإجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن 

ٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ودفع ولبض غرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحد

 1886برلم       21191122كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود ، تارٌخ : 

عضاء مجلس إدارة إعادة تشكٌل وتجدٌد تعٌٌن أ-1شرٌف الكسندر جبرائٌل اسكندر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  1164

 الشركة

  -تجدٌد وتحدٌد صالحٌات السٌد / رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب  لتكون كالتالى :-2



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 312 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تمثٌل الشركة فى عاللاتها مع الغٌر ولة فى هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل بؤسمها وإجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن 

ولف وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ودفع ولبض غرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن و

 1886برلم       21191122كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود ، تارٌخ : 

ة  والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد حسام الدٌن دمحم ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادار -  1165

أو باألجل ولة شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت بطرٌمة اإلعتمادات وغٌر ذلن من الطرق والتصرٌح لة 

على التسهٌالت من  باإللتراض من البنون المحلٌة واالجنبٌة بضمان عمارى أو تجارى وغٌرها من الضمانات. وكذلن الحصول

الشركات والبنون المحلٌة واالجنبٌة كما لة أٌضا شراء وبٌع بعض االصول المملوكة بؤسم الشركة من السٌارات واالوراق المالٌة 

 1886برلم       21191122والسندات وغٌرها من االوعٌة االستثمارٌة والتصرف فٌها بالبٌع والتولٌع ، تارٌخ : 

حمٌد احمد ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  والمشارطات والصفمات التى تتعلك نبٌل عبد ال -  1166

بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ولة شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت بطرٌمة اإلعتمادات وغٌر ذلن من الطرق 

بٌة بضمان عمارى أو تجارى وغٌرها من الضمانات. وكذلن الحصول على والتصرٌح لة باإللتراض من البنون المحلٌة واالجن

التسهٌالت من الشركات والبنون المحلٌة واالجنبٌة كما لة أٌضا شراء وبٌع بعض االصول المملوكة بؤسم الشركة من السٌارات 

 1886برلم       21191122لٌع ، تارٌخ : واالوراق المالٌة والسندات وغٌرها من االوعٌة االستثمارٌة والتصرف فٌها بالبٌع والتو

فاطمة صدلى عزٌز صدلى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت  -  1167

الشركة بالنمد أو باألجل ولة شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت بطرٌمة اإلعتمادات وغٌر ذلن من الطرق 

تصرٌح لة باإللتراض من البنون المحلٌة واالجنبٌة بضمان عمارى أو تجارى وغٌرها من الضمانات. وكذلن الحصول على وال

التسهٌالت من الشركات والبنون المحلٌة واالجنبٌة كما لة أٌضا شراء وبٌع بعض االصول المملوكة بؤسم الشركة من السٌارات 

 1886برلم       21191122وعٌة االستثمارٌة والتصرف فٌها بالبٌع والتولٌع ، تارٌخ : واالوراق المالٌة والسندات وغٌرها من اال

عباس مرسى دمحم عباس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد  -  1168

ٌمة اإلعتمادات وغٌر ذلن من الطرق والتصرٌح لة أو باألجل ولة شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت بطر

باإللتراض من البنون المحلٌة واالجنبٌة بضمان عمارى أو تجارى وغٌرها من الضمانات. وكذلن الحصول على التسهٌالت من 

الوراق المالٌة الشركات والبنون المحلٌة واالجنبٌة كما لة أٌضا شراء وبٌع بعض االصول المملوكة بؤسم الشركة من السٌارات وا

 1886برلم       21191122والسندات وغٌرها من االوعٌة االستثمارٌة والتصرف فٌها بالبٌع والتولٌع ، تارٌخ : 

همام محمود دمحم محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد  -  1169

لمواد والمهمات والبضائع والمنموالت بطرٌمة اإلعتمادات وغٌر ذلن من الطرق والتصرٌح لة أو باألجل ولة شراء جمٌع ا

باإللتراض من البنون المحلٌة واالجنبٌة بضمان عمارى أو تجارى وغٌرها من الضمانات. وكذلن الحصول على التسهٌالت من 

ول المملوكة بؤسم الشركة من السٌارات واالوراق المالٌة الشركات والبنون المحلٌة واالجنبٌة كما لة أٌضا شراء وبٌع بعض االص

 1886برلم       21191122والسندات وغٌرها من االوعٌة االستثمارٌة والتصرف فٌها بالبٌع والتولٌع ، تارٌخ : 

شركة عمرو عباس حلٌم مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت ال -  1171

بالنمد أو باألجل ولة شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت بطرٌمة اإلعتمادات وغٌر ذلن من الطرق والتصرٌح لة 

باإللتراض من البنون المحلٌة واالجنبٌة بضمان عمارى أو تجارى وغٌرها من الضمانات. وكذلن الحصول على التسهٌالت من 

جنبٌة كما لة أٌضا شراء وبٌع بعض االصول المملوكة بؤسم الشركة من السٌارات واالوراق المالٌة الشركات والبنون المحلٌة واال

 1886برلم       21191122والسندات وغٌرها من االوعٌة االستثمارٌة والتصرف فٌها بالبٌع والتولٌع ، تارٌخ : 

عضو منتدب  والمشارطات والصفمات التى تتعلك بول الكسندر جبرائٌل طاسو  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة و -  1171

بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ولة شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت بطرٌمة اإلعتمادات وغٌر ذلن من الطرق 

ن الحصول على والتصرٌح لة باإللتراض من البنون المحلٌة واالجنبٌة بضمان عمارى أو تجارى وغٌرها من الضمانات. وكذل

التسهٌالت من الشركات والبنون المحلٌة واالجنبٌة كما لة أٌضا شراء وبٌع بعض االصول المملوكة بؤسم الشركة من السٌارات 

 1886برلم       21191122واالوراق المالٌة والسندات وغٌرها من االوعٌة االستثمارٌة والتصرف فٌها بالبٌع والتولٌع ، تارٌخ : 

ف الكسندر جبرائٌل اسكندر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت شرٌ -  1172

الشركة بالنمد أو باألجل ولة شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت بطرٌمة اإلعتمادات وغٌر ذلن من الطرق 

ضمان عمارى أو تجارى وغٌرها من الضمانات. وكذلن الحصول على والتصرٌح لة باإللتراض من البنون المحلٌة واالجنبٌة ب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 313 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

التسهٌالت من الشركات والبنون المحلٌة واالجنبٌة كما لة أٌضا شراء وبٌع بعض االصول المملوكة بؤسم الشركة من السٌارات 

 1886برلم       21191122تارٌخ :  واالوراق المالٌة والسندات وغٌرها من االوعٌة االستثمارٌة والتصرف فٌها بالبٌع والتولٌع ،

حسام الدٌن دمحم ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على عمود الشراء والبٌع . وكذلن تمثٌل الشركة بالتولٌع أمام  -  1173

رى وجمٌع مكاتبها جمٌع الجهات الحكومٌة والرسمٌة من محاكم ونٌابات والهٌئة المومٌة للتامٌنات االجتماعٌة  ومصلحة الشهر العما

وجمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة والسجل التجارى والغرفة التجارٌة والهٌئة العامة لالستثماروالمناطك الحرة بالماهرة 

واالسكندرٌة وجمٌع إداراتها ومصلحة الضرائب العامة وضرائب المٌم المضافة و الهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة وجمٌع مكاتبها 

 1886برلم       21191122م االدارة العامة للعالمات التجارٌة ، تارٌخ : وأما

نبٌل عبد الحمٌد احمد ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  على عمود الشراء والبٌع . وكذلن  -  1174

هٌئة المومٌة للتامٌنات االجتماعٌة  ومصلحة تمثٌل الشركة بالتولٌع أمام جمٌع الجهات الحكومٌة والرسمٌة من محاكم ونٌابات وال

الشهر العمارى وجمٌع مكاتبها وجمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة والسجل التجارى والغرفة التجارٌة والهٌئة العامة 

ة و الهٌئة العامة لالستثماروالمناطك الحرة بالماهرة واالسكندرٌة وجمٌع إداراتها ومصلحة الضرائب العامة وضرائب المٌم المضاف

 1886برلم       21191122للتنمٌة الصناعٌة وجمٌع مكاتبها وأمام االدارة العامة للعالمات التجارٌة ، تارٌخ : 

فاطمة صدلى عزٌز صدلى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  على عمود الشراء والبٌع . وكذلن تمثٌل الشركة  -  1175

الحكومٌة والرسمٌة من محاكم ونٌابات والهٌئة المومٌة للتامٌنات االجتماعٌة  ومصلحة الشهر العمارى  بالتولٌع أمام جمٌع الجهات

وجمٌع مكاتبها وجمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة والسجل التجارى والغرفة التجارٌة والهٌئة العامة لالستثماروالمناطك 

صلحة الضرائب العامة وضرائب المٌم المضافة و الهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة الحرة بالماهرة واالسكندرٌة وجمٌع إداراتها وم

 1886برلم       21191122وجمٌع مكاتبها وأمام االدارة العامة للعالمات التجارٌة ، تارٌخ : 

عباس مرسى دمحم عباس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على عمود الشراء والبٌع . وكذلن تمثٌل الشركة بالتولٌع  -  1176

أمام جمٌع الجهات الحكومٌة والرسمٌة من محاكم ونٌابات والهٌئة المومٌة للتامٌنات االجتماعٌة  ومصلحة الشهر العمارى وجمٌع 

هورٌة مصر العربٌة والسجل التجارى والغرفة التجارٌة والهٌئة العامة لالستثماروالمناطك الحرة مكاتبها وجمٌع البنون داخل جم

بالماهرة واالسكندرٌة وجمٌع إداراتها ومصلحة الضرائب العامة وضرائب المٌم المضافة و الهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة وجمٌع 

 1886برلم       21191122تارٌخ : مكاتبها وأمام االدارة العامة للعالمات التجارٌة ، 

همام محمود دمحم محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على عمود الشراء والبٌع . وكذلن تمثٌل الشركة بالتولٌع  -  1177

وجمٌع أمام جمٌع الجهات الحكومٌة والرسمٌة من محاكم ونٌابات والهٌئة المومٌة للتامٌنات االجتماعٌة  ومصلحة الشهر العمارى 

مكاتبها وجمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة والسجل التجارى والغرفة التجارٌة والهٌئة العامة لالستثماروالمناطك الحرة 

بالماهرة واالسكندرٌة وجمٌع إداراتها ومصلحة الضرائب العامة وضرائب المٌم المضافة و الهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة وجمٌع 

 1886برلم       21191122الدارة العامة للعالمات التجارٌة ، تارٌخ : مكاتبها وأمام ا

عمرو عباس حلٌم مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على عمود الشراء والبٌع . وكذلن تمثٌل الشركة بالتولٌع  -  1178

االجتماعٌة  ومصلحة الشهر العمارى وجمٌع أمام جمٌع الجهات الحكومٌة والرسمٌة من محاكم ونٌابات والهٌئة المومٌة للتامٌنات 

مكاتبها وجمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة والسجل التجارى والغرفة التجارٌة والهٌئة العامة لالستثماروالمناطك الحرة 

ٌة الصناعٌة وجمٌع بالماهرة واالسكندرٌة وجمٌع إداراتها ومصلحة الضرائب العامة وضرائب المٌم المضافة و الهٌئة العامة للتنم

 1886برلم       21191122مكاتبها وأمام االدارة العامة للعالمات التجارٌة ، تارٌخ : 

بول الكسندر جبرائٌل طاسو  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  على عمود الشراء والبٌع . وكذلن تمثٌل  -  1179

رسمٌة من محاكم ونٌابات والهٌئة المومٌة للتامٌنات االجتماعٌة  ومصلحة الشهر الشركة بالتولٌع أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وال

العمارى وجمٌع مكاتبها وجمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة والسجل التجارى والغرفة التجارٌة والهٌئة العامة 

العامة وضرائب المٌم المضافة و الهٌئة العامة لالستثماروالمناطك الحرة بالماهرة واالسكندرٌة وجمٌع إداراتها ومصلحة الضرائب 

 1886برلم       21191122للتنمٌة الصناعٌة وجمٌع مكاتبها وأمام االدارة العامة للعالمات التجارٌة ، تارٌخ : 

ة شرٌف الكسندر جبرائٌل اسكندر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على عمود الشراء والبٌع . وكذلن تمثٌل الشرك -  1181

بالتولٌع أمام جمٌع الجهات الحكومٌة والرسمٌة من محاكم ونٌابات والهٌئة المومٌة للتامٌنات االجتماعٌة  ومصلحة الشهر العمارى 

وجمٌع مكاتبها وجمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة والسجل التجارى والغرفة التجارٌة والهٌئة العامة لالستثماروالمناطك 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 314 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

السكندرٌة وجمٌع إداراتها ومصلحة الضرائب العامة وضرائب المٌم المضافة و الهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة الحرة بالماهرة وا

 1886برلم       21191122وجمٌع مكاتبها وأمام االدارة العامة للعالمات التجارٌة ، تارٌخ : 

التسجٌل التجارى وإدارتها ووحدات تراخٌص  حسام الدٌن دمحم ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومصلحة -  1181

 المرور ونٌاباتها وامام جمٌع الوزارات والهٌئات . ولة توكٌل غٌرة فى كل أو بعض ما ذكر .

الموافمة على إعتماد تولٌعات السٌد/ رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب .  والسادة / اعضاء مجلس االدارة فى كافة  - 3

التصرٌح لكال من السٌد / بول الكسندر جبرائٌل   -الخاصة بحسابات الشركة لدى البنون على النحو التالى :المعامالت المصرفٌة 

    21191122طاسو.  رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتب . و السٌد/ عباس مرسى دمحم عباس . عضو مجلس االدارة ، تارٌخ : 

 1886برلم   

م  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ومصلحة التسجٌل التجارى وإدارتها نبٌل عبد الحمٌد احمد ابراهٌ -  1182

 ووحدات تراخٌص المرور ونٌاباتها وامام جمٌع الوزارات والهٌئات . ولة توكٌل غٌرة فى كل أو بعض ما ذكر .

ة / اعضاء مجلس االدارة فى كافة الموافمة على إعتماد تولٌعات السٌد/ رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب .  والساد - 3

التصرٌح لكال من السٌد / بول الكسندر جبرائٌل   -المعامالت المصرفٌة الخاصة بحسابات الشركة لدى البنون على النحو التالى :

    21191122طاسو.  رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتب . و السٌد/ عباس مرسى دمحم عباس . عضو مجلس االدارة ، تارٌخ : 

 1886برلم   

فاطمة صدلى عزٌز صدلى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ومصلحة التسجٌل التجارى وإدارتها ووحدات  -  1183

 تراخٌص المرور ونٌاباتها وامام جمٌع الوزارات والهٌئات . ولة توكٌل غٌرة فى كل أو بعض ما ذكر .

جلس االدارة والعضو المنتدب .  والسادة / اعضاء مجلس االدارة فى كافة الموافمة على إعتماد تولٌعات السٌد/ رئٌس م - 3

التصرٌح لكال من السٌد / بول الكسندر جبرائٌل   -المعامالت المصرفٌة الخاصة بحسابات الشركة لدى البنون على النحو التالى :

    21191122عضو مجلس االدارة ، تارٌخ : طاسو.  رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتب . و السٌد/ عباس مرسى دمحم عباس . 

 1886برلم   

عباس مرسى دمحم عباس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومصلحة التسجٌل التجارى وإدارتها ووحدات تراخٌص  -  1184

 المرور ونٌاباتها وامام جمٌع الوزارات والهٌئات . ولة توكٌل غٌرة فى كل أو بعض ما ذكر .

إعتماد تولٌعات السٌد/ رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب .  والسادة / اعضاء مجلس االدارة فى كافة  الموافمة على - 3

التصرٌح لكال من السٌد / بول الكسندر جبرائٌل   -المعامالت المصرفٌة الخاصة بحسابات الشركة لدى البنون على النحو التالى :

    21191122السٌد/ عباس مرسى دمحم عباس . عضو مجلس االدارة ، تارٌخ : طاسو.  رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتب . و 

 1886برلم   

همام محمود دمحم محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومصلحة التسجٌل التجارى وإدارتها ووحدات تراخٌص  -  1185

 و بعض ما ذكر .المرور ونٌاباتها وامام جمٌع الوزارات والهٌئات . ولة توكٌل غٌرة فى كل أ

الموافمة على إعتماد تولٌعات السٌد/ رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب .  والسادة / اعضاء مجلس االدارة فى كافة  - 3

التصرٌح لكال من السٌد / بول الكسندر جبرائٌل   -المعامالت المصرفٌة الخاصة بحسابات الشركة لدى البنون على النحو التالى :

    21191122مجلس االدارة والعضو المنتب . و السٌد/ عباس مرسى دمحم عباس . عضو مجلس االدارة ، تارٌخ : طاسو.  رئٌس 

 1886برلم   

عمرو عباس حلٌم مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومصلحة التسجٌل التجارى وإدارتها ووحدات تراخٌص  -  1186

 هٌئات . ولة توكٌل غٌرة فى كل أو بعض ما ذكر .المرور ونٌاباتها وامام جمٌع الوزارات وال

الموافمة على إعتماد تولٌعات السٌد/ رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب .  والسادة / اعضاء مجلس االدارة فى كافة  - 3

ل الكسندر جبرائٌل التصرٌح لكال من السٌد / بو  -المعامالت المصرفٌة الخاصة بحسابات الشركة لدى البنون على النحو التالى :

    21191122طاسو.  رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتب . و السٌد/ عباس مرسى دمحم عباس . عضو مجلس االدارة ، تارٌخ : 

 1886برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 315 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

بول الكسندر جبرائٌل طاسو  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ومصلحة التسجٌل التجارى وإدارتها  -  1187

 راخٌص المرور ونٌاباتها وامام جمٌع الوزارات والهٌئات . ولة توكٌل غٌرة فى كل أو بعض ما ذكر .ووحدات ت

الموافمة على إعتماد تولٌعات السٌد/ رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب .  والسادة / اعضاء مجلس االدارة فى كافة  - 3

التصرٌح لكال من السٌد / بول الكسندر جبرائٌل   -لى النحو التالى :المعامالت المصرفٌة الخاصة بحسابات الشركة لدى البنون ع

    21191122طاسو.  رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتب . و السٌد/ عباس مرسى دمحم عباس . عضو مجلس االدارة ، تارٌخ : 

 1886برلم   

لحة التسجٌل التجارى وإدارتها ووحدات شرٌف الكسندر جبرائٌل اسكندر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومص -  1188

 تراخٌص المرور ونٌاباتها وامام جمٌع الوزارات والهٌئات . ولة توكٌل غٌرة فى كل أو بعض ما ذكر .

الموافمة على إعتماد تولٌعات السٌد/ رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب .  والسادة / اعضاء مجلس االدارة فى كافة  - 3

التصرٌح لكال من السٌد / بول الكسندر جبرائٌل   -ٌة الخاصة بحسابات الشركة لدى البنون على النحو التالى :المعامالت المصرف

    21191122طاسو.  رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتب . و السٌد/ عباس مرسى دمحم عباس . عضو مجلس االدارة ، تارٌخ : 

 1886برلم   

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الممثل للشركة العربٌة للهندسة و التوزٌع ش.م.م.   والسٌد/  حسام الدٌن دمحم ابراهٌم  -  1189

  51111حسام الدٌن دمحم إبراهٌم . عضو مجلس االدارة . وذلن فى التولٌع  منفردٌن على كافة المعامالت المصرفٌة حتى مبلغ ) 

ٌورو () خمسون الف ٌورو ( أو   51111خرى أما ما ٌزٌد على مبلغ ) ٌورو () خمسون الف ٌورو ( أو ما ٌعادلها من العمالت اال

 1886برلم       21191122ما ٌعادلها من العمالت االخرى  فٌشترط كون اثنٌن منهم مجتمعٌن . ، تارٌخ : 

ٌة للهندسة و نبٌل عبد الحمٌد احمد ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الممثل للشركة العرب -  1191

التوزٌع ش.م.م.   والسٌد/ حسام الدٌن دمحم إبراهٌم . عضو مجلس االدارة . وذلن فى التولٌع  منفردٌن على كافة المعامالت 

  51111ٌورو () خمسون الف ٌورو ( أو ما ٌعادلها من العمالت االخرى أما ما ٌزٌد على مبلغ )   51111المصرفٌة حتى مبلغ ) 

    21191122لف ٌورو ( أو ما ٌعادلها من العمالت االخرى  فٌشترط كون اثنٌن منهم مجتمعٌن . ، تارٌخ : ٌورو () خمسون ا

 1886برلم   

فاطمة صدلى عزٌز صدلى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الممثل للشركة العربٌة للهندسة و التوزٌع ش.م.م.    -  1191

عضو مجلس االدارة . وذلن فى التولٌع  منفردٌن على كافة المعامالت المصرفٌة حتى مبلغ )  والسٌد/ حسام الدٌن دمحم إبراهٌم .

ٌورو () خمسون الف   51111ٌورو () خمسون الف ٌورو ( أو ما ٌعادلها من العمالت االخرى أما ما ٌزٌد على مبلغ )   51111

 1886برلم       21191122م مجتمعٌن . ، تارٌخ : ٌورو ( أو ما ٌعادلها من العمالت االخرى  فٌشترط كون اثنٌن منه

عباس مرسى دمحم عباس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الممثل للشركة العربٌة للهندسة و التوزٌع ش.م.م.   والسٌد/  -  1192

  51111ٌة حتى مبلغ ) حسام الدٌن دمحم إبراهٌم . عضو مجلس االدارة . وذلن فى التولٌع  منفردٌن على كافة المعامالت المصرف

ٌورو () خمسون الف ٌورو ( أو   51111ٌورو () خمسون الف ٌورو ( أو ما ٌعادلها من العمالت االخرى أما ما ٌزٌد على مبلغ ) 

 1886برلم       21191122ما ٌعادلها من العمالت االخرى  فٌشترط كون اثنٌن منهم مجتمعٌن . ، تارٌخ : 

محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الممثل للشركة العربٌة للهندسة و التوزٌع ش.م.م.   والسٌد/ همام محمود دمحم  -  1193

  51111حسام الدٌن دمحم إبراهٌم . عضو مجلس االدارة . وذلن فى التولٌع  منفردٌن على كافة المعامالت المصرفٌة حتى مبلغ ) 

ٌورو () خمسون الف ٌورو ( أو   51111ت االخرى أما ما ٌزٌد على مبلغ ) ٌورو () خمسون الف ٌورو ( أو ما ٌعادلها من العمال

 1886برلم       21191122ما ٌعادلها من العمالت االخرى  فٌشترط كون اثنٌن منهم مجتمعٌن . ، تارٌخ : 

لتوزٌع ش.م.م.   عمرو عباس حلٌم مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الممثل للشركة العربٌة للهندسة و ا -  1194

والسٌد/ حسام الدٌن دمحم إبراهٌم . عضو مجلس االدارة . وذلن فى التولٌع  منفردٌن على كافة المعامالت المصرفٌة حتى مبلغ ) 

ٌورو () خمسون الف   51111ٌورو () خمسون الف ٌورو ( أو ما ٌعادلها من العمالت االخرى أما ما ٌزٌد على مبلغ )   51111

 1886برلم       21191122ا ٌعادلها من العمالت االخرى  فٌشترط كون اثنٌن منهم مجتمعٌن . ، تارٌخ : ٌورو ( أو م

بول الكسندر جبرائٌل طاسو  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الممثل للشركة العربٌة للهندسة و  -  1195

مجلس االدارة . وذلن فى التولٌع  منفردٌن على كافة المعامالت  التوزٌع ش.م.م.   والسٌد/ حسام الدٌن دمحم إبراهٌم . عضو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 316 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  51111ٌورو () خمسون الف ٌورو ( أو ما ٌعادلها من العمالت االخرى أما ما ٌزٌد على مبلغ )   51111المصرفٌة حتى مبلغ ) 

    21191122تمعٌن . ، تارٌخ : ٌورو () خمسون الف ٌورو ( أو ما ٌعادلها من العمالت االخرى  فٌشترط كون اثنٌن منهم مج

 1886برلم   

شرٌف الكسندر جبرائٌل اسكندر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الممثل للشركة العربٌة للهندسة و التوزٌع ش.م.م.    -  1196

مصرفٌة حتى مبلغ ) والسٌد/ حسام الدٌن دمحم إبراهٌم . عضو مجلس االدارة . وذلن فى التولٌع  منفردٌن على كافة المعامالت ال

ٌورو () خمسون الف   51111ٌورو () خمسون الف ٌورو ( أو ما ٌعادلها من العمالت االخرى أما ما ٌزٌد على مبلغ )   51111

 1886برلم       21191122ٌورو ( أو ما ٌعادلها من العمالت االخرى  فٌشترط كون اثنٌن منهم مجتمعٌن . ، تارٌخ : 

السٌد حسن عبد المنعم محمود  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌر الشركة  فى عاللته مع الغٌر و له منفردا فى هذا  -  1197

الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل بؤسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة 

و له اجراء كافة العمود و المعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة و على االخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء و للجمعٌة العامة . 

مستخدمى الشركة و تحدٌد مرتباتهم و أجورهم و مكافؤتهم و لبض و دفع كافة المبالغ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات 

 2919برلم       21191122ارطات ، تارٌخ : االذنٌة التجارٌة و ابرام جمٌع العمود والمش

السٌد حسن عبد المنعم محمود  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌر الشركة  فى عاللته مع الغٌر و له منفردا فى هذا  -  1198

ون أو الئحته التنفٌذٌة الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل بؤسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المان

للجمعٌة العامة . و له اجراء كافة العمود و المعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة و على االخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء و 

مستخدمى الشركة و تحدٌد مرتباتهم و أجورهم و مكافؤتهم و لبض و دفع كافة المبالغ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات 

 2919برلم       21191122ذنٌة التجارٌة و ابرام جمٌع العمود والمشارطات ، تارٌخ : اال

 السٌد حسن عبد المنعم محمود  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل .  -  1199

  

لتراض بطرٌك األعتمادات والتعامل مع البنون والمصارف وله حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت واال

والهٌئات المالٌة بؤى نوع  من المعمالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واالفراج عن 

لشركة والمحالت التجارٌة رأسمال الشركة ووالمروض غٌر المفتوح بها اعتمادات بالبنون و المشترٌات والمبادالت وبٌع أصول ا

 2919برلم       21191122والسٌارات والعمارات والمنموالت والرهون وكذلن االشتران فى ، تارٌخ : 

 السٌد حسن عبد المنعم محمود  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل .  -  1211

  

اد والمهمات والبضائع والمنموالت وااللتراض بطرٌك األعتمادات والتعامل مع البنون والمصارف وله حك شراء جمٌع المو

والهٌئات المالٌة بؤى نوع  من المعمالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واالفراج عن 

و المشترٌات والمبادالت وبٌع أصول الشركة والمحالت التجارٌة  رأسمال الشركة ووالمروض غٌر المفتوح بها اعتمادات بالبنون

 2919برلم       21191122والسٌارات والعمارات والمنموالت والرهون وكذلن االشتران فى ، تارٌخ : 

اال اذا  السٌد حسن عبد المنعم محمود  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  المإسسات االخرى وال ٌكون التصرف ملزما للشركة -  1211

برلم       21191122ولعه المدٌر مشفوعا بالصفه التى ٌتعامل بها وله حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

2919 

السٌد حسن عبد المنعم محمود  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  المإسسات االخرى وال ٌكون التصرف ملزما للشركة اال اذا  -  1212

برلم       21191122وعا بالصفه التى ٌتعامل بها وله حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : ولعه المدٌر مشف

2919 

 11723برلم       21191123دمحم عبدالراضى حسن احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  1213

 11723برلم       21191123، تارٌخ :  على سلٌمان مصطفى سلٌمان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   -  1214



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 317 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دمحم عبدالراضى حسن احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللتها مع الغٌر ولهم الحك  -  1215

كة أو منفردٌن او مجتمعٌن فى هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشر

المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌرون منفردٌن  الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات 

الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف 

 11723برلم       21191123وفتح حسابات واالفراج عن راس المال ، تارٌخ :  من سحب واٌداع

على سلٌمان مصطفى سلٌمان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللتها مع الغٌر ولهم الحك  -  1216

ٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو منفردٌن او مجتمعٌن فى هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها ف

المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌرون منفردٌن  الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات 

جمٌع البنون والمصارف الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع 

 11723برلم       21191123من سحب واٌداع وفتح حسابات واالفراج عن راس المال ، تارٌخ : 

دمحم عبدالراضى حسن احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على  -  1217

اسم الشركة ولصالحها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الشٌكات وحك االلتراض والرهن وكل ذلن  ب

الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم حك 

وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى  لبض و دفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة

برلم       21191123تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

11723 

لبنون والمصارف والتولٌع على سلٌمان مصطفى سلٌمان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وكافة صور التعامل مع جمٌع ا -  1218

على الشٌكات وحك االلتراض والرهن وكل ذلن  باسم الشركة ولصالحها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن 

الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم حك 

ع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى لبض و دف

برلم       21191123تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

11723 

 8572برلم       21191123 بدوى عالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : دمحم حسٌن دمحم -  1219

برلم       21191123حسام دمحم ابو العنٌن ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :  -  1211

8572 

 8572برلم       21191123جلس ادارة   ، تارٌخ : دمحم عبد العزٌز فهمى خلٌل عبد الرحمن  شركة مساهمة  عضو م -  1211

 8572برلم       21191123اٌمن بن احمد بن عبد العزٌز داغستانى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1212

 8572برلم       21191123خالد سمٌر فإاد ابو العزم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1213

اضافة صالحٌة ) التولٌع -دمحم حسٌن دمحم بدوى عالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة  -  1214

 على كافة عمود االلتراض و الرهن بكافة أنواعها لكافة أصول الشركة بما فٌها من ثابت او منمول

 حكومٌة الخاصة بذلن ، و له الحك فً توكٌل او تفوٌض الغٌر و ذلن و ذلن للنفس او للغٌر ، و امام كافة الجهات الحكومٌة و الغٌر

 8572برلم       21191123لصالح البنون او الغٌر ( للسٌد رئٌس مجلس االدارة منفردة ، تارٌخ : 

اضافة -حسام دمحم ابو العنٌن ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة  -  1215

 صالحٌة ) التولٌع على كافة عمود االلتراض و الرهن بكافة أنواعها لكافة أصول الشركة بما فٌها من ثابت او منمول

 و ذلن للنفس او للغٌر ، و امام كافة الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة الخاصة بذلن ، و له الحك فً توكٌل او تفوٌض الغٌر و ذلن

 8572برلم       21191123للسٌد رئٌس مجلس االدارة منفردة ، تارٌخ : لصالح البنون او الغٌر ( 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 318 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

اضافة -دمحم عبد العزٌز فهمى خلٌل عبد الرحمن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة  -  1216

 فٌها من ثابت او منمولصالحٌة ) التولٌع على كافة عمود االلتراض و الرهن بكافة أنواعها لكافة أصول الشركة بما 

 و ذلن للنفس او للغٌر ، و امام كافة الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة الخاصة بذلن ، و له الحك فً توكٌل او تفوٌض الغٌر و ذلن

 8572برلم       21191123لصالح البنون او الغٌر ( للسٌد رئٌس مجلس االدارة منفردة ، تارٌخ : 

اضافة -بد العزٌز داغستانى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة اٌمن بن احمد بن ع -  1217

 صالحٌة ) التولٌع على كافة عمود االلتراض و الرهن بكافة أنواعها لكافة أصول الشركة بما فٌها من ثابت او منمول

 و ذلن للنفس او للغٌر ، و امام كافة الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة الخاصة بذلن ، و له الحك فً توكٌل او تفوٌض الغٌر و ذلن

 8572برلم       21191123لصالح البنون او الغٌر ( للسٌد رئٌس مجلس االدارة منفردة ، تارٌخ : 

اضافة صالحٌة ) التولٌع -عضو مجلس ادارة  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة خالد سمٌر فإاد ابو العزم  شركة مساهمة   -  1218

 على كافة عمود االلتراض و الرهن بكافة أنواعها لكافة أصول الشركة بما فٌها من ثابت او منمول

 تفوٌض الغٌر و ذلنو ذلن للنفس او للغٌر ، و امام كافة الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة الخاصة بذلن ، و له الحك فً توكٌل او 

 8572برلم       21191123لصالح البنون او الغٌر ( للسٌد رئٌس مجلس االدارة منفردة ، تارٌخ : 

شارع االسكندر االكبر مع تماطع ش هٌرودوت  127باسم بخٌت وهٌب بخٌت  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع   -  1219

 5478برلم       21191123 االسكندرٌة ، تارٌخ : -لسم باب شرق  -االزارٌطة 

مدٌر -رشاد عبد الهادى رمضان السٌد  شركة مساهمة  مدٌر عام  نمل السٌد المحاسب /رشاد عبد الهادى رمضان السٌد د  -  1221

لشغل وظٌفة نائب مدٌر عام العملٌات وعضو بمجلس االدارة بشركة الحمرا اوٌل ، تارٌخ  -عام بالعملٌات بشركة بترو جلف مصر  

 973برلم       21191123 :

دعاء ابراهٌم احمد لاسم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على ان ٌموم اعضاء مجلس االدارة فٌما بٌنهم بتوزٌع  -  1221

 6256برلم       21191123االختصاصات والصالحٌات على اعضاء مجلس االدارة ، تارٌخ : 

عضو مجلس ادارة  على ان ٌموم اعضاء مجلس االدارة فٌما بٌنهم بتوزٌع  احمد محمود دمحم محمود  شركة مساهمة  -  1222

 6256برلم       21191123االختصاصات والصالحٌات على اعضاء مجلس االدارة ، تارٌخ : 

اٌمن محمود دمحم محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على ان ٌموم اعضاء مجلس االدارة فٌما بٌنهم بتوزٌع  -  1223

 6256برلم       21191123ختصاصات والصالحٌات على اعضاء مجلس االدارة ، تارٌخ : اال

دمحم محمود دمحم محمود عبد النبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على ان ٌموم اعضاء مجلس االدارة فٌما بٌنهم  -  1224

 6256برلم       21191123بتوزٌع االختصاصات والصالحٌات على اعضاء مجلس االدارة ، تارٌخ : 

ٌمثل الشركة السٌد/ أٌمن محمود دمحم محمود عبد النبى  -دعاء ابراهٌم احمد لاسم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  1225

رئٌس مجلس اإلدارة أمام المضاء فٌما ٌخص المضاٌا التى ترفع من او على الشركة ، ولكالً من السٌد/ أٌمن محمود دمحم محمود عبد 

 رئٌس مجلس اإلدارة والسٌد/ أحمد محمود  -ى النب

نائب رئٌس مجلس اإلدارة )مجتمعٌن أو منفردٌن( حك التولٌع عن الشركة ولهم )مجتمعٌن أو منفردٌن(  -دمحم محمود عبد النبى 

بإصدار كافة  الحك فى تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والتعامل باسم الشركة مع المرور والجمارن

 6256برلم       21191123التراخٌص ، تارٌخ : 

ٌمثل الشركة السٌد/ أٌمن محمود دمحم محمود  -احمد محمود دمحم محمود  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   -  1226

من السٌد/ أٌمن محمود دمحم  عبد النبى رئٌس مجلس اإلدارة أمام المضاء فٌما ٌخص المضاٌا التى ترفع من او على الشركة ، ولكالً 

 رئٌس مجلس اإلدارة والسٌد/ أحمد محمود  -محمود عبد النبى 
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 319 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

نائب رئٌس مجلس اإلدارة )مجتمعٌن أو منفردٌن( حك التولٌع عن الشركة ولهم )مجتمعٌن أو منفردٌن(  -دمحم محمود عبد النبى 

ٌة والتعامل باسم الشركة مع المرور والجمارن بإصدار كافة الحك فى تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكوم

 6256برلم       21191123التراخٌص ، تارٌخ : 

ٌمثل الشركة السٌد/ أٌمن محمود دمحم محمود عبد النبى  -اٌمن محمود دمحم محمود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  1227

ٌا التى ترفع من او على الشركة ، ولكالً من السٌد/ أٌمن محمود دمحم محمود عبد رئٌس مجلس اإلدارة أمام المضاء فٌما ٌخص المضا

 رئٌس مجلس اإلدارة والسٌد/ أحمد محمود  -النبى 

نائب رئٌس مجلس اإلدارة )مجتمعٌن أو منفردٌن( حك التولٌع عن الشركة ولهم )مجتمعٌن أو منفردٌن(  -دمحم محمود عبد النبى 

أمام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والتعامل باسم الشركة مع المرور والجمارن بإصدار كافة الحك فى تمثٌل الشركة 

 6256برلم       21191123التراخٌص ، تارٌخ : 

ٌمثل الشركة السٌد/ أٌمن محمود دمحم محمود  -دمحم محمود دمحم محمود عبد النبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  1228

ى رئٌس مجلس اإلدارة أمام المضاء فٌما ٌخص المضاٌا التى ترفع من او على الشركة ، ولكالً من السٌد/ أٌمن محمود دمحم عبد النب

 رئٌس مجلس اإلدارة والسٌد/ أحمد محمود  -محمود عبد النبى 

لهم )مجتمعٌن أو منفردٌن( نائب رئٌس مجلس اإلدارة )مجتمعٌن أو منفردٌن( حك التولٌع عن الشركة و -دمحم محمود عبد النبى 

الحك فى تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والتعامل باسم الشركة مع المرور والجمارن بإصدار كافة 

 6256برلم       21191123التراخٌص ، تارٌخ : 

أو منفردٌن( أوسع السلطات فى التعامل مع دعاء ابراهٌم احمد لاسم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولهم )مجتمعٌن  -  1229

البنون باسم الشركة فى السحب واالٌداع وفتح وغلك الحسابات وااللتراض والرهن العمارى وعمل التسهٌالت االئتمانٌة واصدار 

جهات  خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة ولهم )مجتمعٌن أو منفردٌن( حك صرف الشٌكات الصادرة باسم الشركة من

التعامل وتحصٌلها من البنن مباشرة ولهم )مجتمعٌن أو منفردٌن( الحك فى التولٌع أمام الشهر العمارى وتسجٌل العمود النهائٌة ولهم 

 6256برلم       21191123)مجتمعٌن أو منفردٌن( الحك فى تعٌٌن عدة مدٌرٌن او وكالء ، تارٌخ : 

همة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ولهم )مجتمعٌن أو منفردٌن( أوسع السلطات فى احمد محمود دمحم محمود  شركة مسا -  1231

التعامل مع البنون باسم الشركة فى السحب واالٌداع وفتح وغلك الحسابات وااللتراض والرهن العمارى وعمل التسهٌالت االئتمانٌة 

ٌن( حك صرف الشٌكات الصادرة باسم الشركة من واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة ولهم )مجتمعٌن أو منفرد

جهات التعامل وتحصٌلها من البنن مباشرة ولهم )مجتمعٌن أو منفردٌن( الحك فى التولٌع أمام الشهر العمارى وتسجٌل العمود النهائٌة 

 6256برلم       21191123ولهم )مجتمعٌن أو منفردٌن( الحك فى تعٌٌن عدة مدٌرٌن او وكالء ، تارٌخ : 

اٌمن محمود دمحم محمود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ولهم )مجتمعٌن أو منفردٌن( أوسع السلطات فى التعامل مع  -  1231

البنون باسم الشركة فى السحب واالٌداع وفتح وغلك الحسابات وااللتراض والرهن العمارى وعمل التسهٌالت االئتمانٌة واصدار 

دات المستندٌة ولهم )مجتمعٌن أو منفردٌن( حك صرف الشٌكات الصادرة باسم الشركة من جهات خطابات الضمان وفتح االعتما

التعامل وتحصٌلها من البنن مباشرة ولهم )مجتمعٌن أو منفردٌن( الحك فى التولٌع أمام الشهر العمارى وتسجٌل العمود النهائٌة ولهم 

 6256برلم       21191123الء ، تارٌخ : )مجتمعٌن أو منفردٌن( الحك فى تعٌٌن عدة مدٌرٌن او وك

دمحم محمود دمحم محمود عبد النبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولهم )مجتمعٌن أو منفردٌن( أوسع السلطات فى  -  1232

االئتمانٌة  التعامل مع البنون باسم الشركة فى السحب واالٌداع وفتح وغلك الحسابات وااللتراض والرهن العمارى وعمل التسهٌالت

واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة ولهم )مجتمعٌن أو منفردٌن( حك صرف الشٌكات الصادرة باسم الشركة من 

جهات التعامل وتحصٌلها من البنن مباشرة ولهم )مجتمعٌن أو منفردٌن( الحك فى التولٌع أمام الشهر العمارى وتسجٌل العمود النهائٌة 

 6256برلم       21191123ٌن أو منفردٌن( الحك فى تعٌٌن عدة مدٌرٌن او وكالء ، تارٌخ : ولهم )مجتمع

دعاء ابراهٌم احمد لاسم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مفوضٌن ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او  -  1233

 6256برلم       21191123بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

ود دمحم محمود  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  مفوضٌن ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر فى احمد محم -  1234

 6256برلم       21191123كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 320 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 اٌمن محمود دمحم محمود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مفوضٌن ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او -  1235

 6256برلم       21191123بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

دمحم محمود دمحم محمود عبد النبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مفوضٌن ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر فى  -  1236

 6256برلم       21191123كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

مدٌر عام التموٌل  -همة  مدٌر عام  نمل السٌد المحاسب / تامر عبد المحسن دمحم دمحم تامر عبد المحسن دمحم دمحم  شركة مسا -  1237

لشغل وظٌفة مدٌر عام الشئون المالٌة وعضو بمجلس االدارة بالشركة ،  -والمرالبة المالٌة بالشئون المالٌة بشركة الحمرا اوٌل 

 973برلم       21191123تارٌخ : 

ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  مسطحات تجارٌة بالدور االول علوى تجارى بالبرج االول  أحمد على حسن رزٌمه  -  1238

والمرموزلها بحرف ب والمسطحات المفتوحةعلى 3112والثانى والمطلة على شارع المنتزة وشارع جمال عبد الناصروشارع 

 -لسم المنتزة ثان  -ا براج شٌرتون المنتزة -المحالت المإجرةا) الممرات ( بالدور االول علوى والمرموز لها بحرف )ج (

-118-117-116-113-111-119-119-118-115-114-114-113-112-111-111االسكندرٌة  الوحدات التجارٌة  ارلام 

 13567برلم       21191123، تارٌخ :  182- 181 -181 - 127  -126  -124 -122-121-119

 دمحم علً عبد السالم الطراوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تحدٌد اختصاصات وصالحٌات اعضاء مجلس اإلدارة -  1239

 فً بداٌة االجتماع لرر السٌد رئٌس االجتماع تعٌٌن السٌد / عمرو دمحم حامد أمٌن سر الجلسة

 وبعد المنالشة والمداولة اتفك مجلس اإلدارة على األتً :

 ك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع علً هذه المعامالتٌملن ح

 والتعهدات من مجلس اإلدارة ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن

 وأن ٌخولهم أٌضؤ حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن واستثناء من ذلن ٌكون لكال من

- 

   

 7682برلم       21191123تارٌخ :  ، -1

 دمحم علً عبد السالم الطراوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ما دمحم على عبد السالم الطراو? -  1241

 رئٌس مجلس اإلدارة

 سامح هشام دمحم توفٌك حطب -?

 عضو مجلس إدارة منتدب

 دمحم هشام دمحم توفٌك حطب -?

 عضو مجلس إدارة منتدب

 مثٌل الشركة فً عاللاتها مع الغٌر ولهم فً هذا الصدد الحك فً تمثٌل الشركة أمام كافةالحك فً ت

 الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والهٌئات والوزارات والتولٌع على جمٌع المستندات أمام كافة الجهات

 والبنونالرسمٌة والشهر العماري والسجل التجاري والغرفة التجارٌة والهٌئة العامة لالستثمار 

 7682برلم       21191123والمصارف والهٌئات المالٌة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 321 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دمحم علً عبد السالم الطراوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بكافة معامالتها من سحب وإٌداع وإجراء التعالدات  -  1241

 والتولٌع علً الشٌكات

 المودع والتسهٌالت البنكٌة وااللتراضوفتح وغلك االعتمادات والحسابات واإلفراج عن رأس المال 

 والرهن وشراء األصول الثابتة والمنمولة والسحب بضمان البضائع وكافة المعامالت الالزمة لتحمٌك

 غرض الشركة وٌشترط أن تكون هذه التصرفات الصادرة لها ولصالح الشركة وتحمٌما ألغراضها ولهم

 7682برلم       21191123ا ذكر ، تارٌخ : الحك فً توكٌل أو تفوٌض الغٌر فً كل أو بعض م

 دمحم بدٌر ٌوسف شلبى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تشكٌل مجلس االدارة وتوزٌع االختصاصات و الصلحٌات -  1242

على ان تكون اختصاصات مجلس اإلدارة هً كالتالً :ـ ٌملن حك التولٌع عن الشركة رئٌس مجلس اإلدارة ونائب رئٌس مجلس 

الدارة مجتمعٌن أو منفردٌن وتمثٌلها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وجمٌع المعامالت المالٌة مع البنون من سحب ا

واٌداع وأستالم كشوف حساب والتولٌع على الشٌكات فٌما ٌخص الشركة وشراء األموال المنمولة والعمارٌة وٌحك لهما توكٌل أو 

 17162برلم       21191124: تفوٌض من ٌشاءوا . ، تارٌخ 

عبٌر حامد دمحم عٌسى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تشكٌل مجلس االدارة وتوزٌع االختصاصات و  -  1243

 الصلحٌات

على ان تكون اختصاصات مجلس اإلدارة هً كالتالً :ـ ٌملن حك التولٌع عن الشركة رئٌس مجلس اإلدارة ونائب رئٌس مجلس 

جتمعٌن أو منفردٌن وتمثٌلها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وجمٌع المعامالت المالٌة مع البنون من سحب االدارة م

واٌداع وأستالم كشوف حساب والتولٌع على الشٌكات فٌما ٌخص الشركة وشراء األموال المنمولة والعمارٌة وٌحك لهما توكٌل أو 

 17162برلم       21191124تفوٌض من ٌشاءوا . ، تارٌخ : 

 اسراء ٌوسف بدٌر شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تشكٌل مجلس االدارة وتوزٌع االختصاصات و الصلحٌات -  1244

على ان تكون اختصاصات مجلس اإلدارة هً كالتالً :ـ ٌملن حك التولٌع عن الشركة رئٌس مجلس اإلدارة ونائب رئٌس مجلس 

ردٌن وتمثٌلها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وجمٌع المعامالت المالٌة مع البنون من سحب االدارة مجتمعٌن أو منف

واٌداع وأستالم كشوف حساب والتولٌع على الشٌكات فٌما ٌخص الشركة وشراء األموال المنمولة والعمارٌة وٌحك لهما توكٌل أو 

 17162برلم       21191124تفوٌض من ٌشاءوا . ، تارٌخ : 

جمال بدٌر ٌوسف شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  تشكٌل مجلس االدارة وتوزٌع االختصاصات و  -  1245

 الصلحٌات

على ان تكون اختصاصات مجلس اإلدارة هً كالتالً :ـ ٌملن حك التولٌع عن الشركة رئٌس مجلس اإلدارة ونائب رئٌس مجلس 

االدارة مجتمعٌن أو منفردٌن وتمثٌلها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وجمٌع المعامالت المالٌة مع البنون من سحب 

ٌع على الشٌكات فٌما ٌخص الشركة وشراء األموال المنمولة والعمارٌة وٌحك لهما توكٌل أو واٌداع وأستالم كشوف حساب والتول

 17162برلم       21191124تفوٌض من ٌشاءوا . ، تارٌخ : 

شارع جمال عبد  376بالدور االرضى بالعمار رلم  1صالح دمحم على عطا  شركة مساهمة  مدٌر فرع  المحل رلم  -  1246

 6149برلم       21191124االسكندرٌة ، تارٌخ :  -المنتزة ثانى  -فرة بحرى العصا -الناصر 

مطروح ، تارٌخ :  -الحمام  -العمٌد  -شرٌف دمحم توفٌك دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  شارع لاعدة دمحم نجٌب  -  1247

 12123برلم       21191124

 -سٌدى جابر  -تنظٌم كفر عبده رشدى  51حدودة  مدٌر فرع  العمار رلم صابرلناوى احمد محمود  ذات مسئولٌة م -  1248

 6429برلم       21191124االسكندرٌة ، تارٌخ : 

سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك اإلدارة والتولٌع أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن  -  1249

لٌمان منصور ( منفردا وله الحك فً تمثٌل الشركة أمام الغٌر وكافة الجهات والتولٌع عنها أمام والمدٌر المسئول ) سلٌمان دمحم س



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 322 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

كافة الهٌئات والمصالح واالدارات الحكومٌة والغٌر حكومٌة وله الحك فً إجراء التسوٌات والتسهٌالت االئتمانٌة وااللتراض من 

ركة الثابتة والمتنملة سواء للنفس أو للغٌر وتمثٌلها والتولٌع نٌابة عنها علً البنون وٌحك له التصرف بالبٌع والرهن لكافة أصول الش

 1131برلم       21191124عمود الشراء والبٌع وإجراء كافة التعالدات ، تارٌخ : 

المتضامن سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك اإلدارة والتولٌع أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن  -  1251

والمدٌر المسئول ) سلٌمان دمحم سلٌمان منصور ( منفردا وله الحك فً تمثٌل الشركة أمام الغٌر وكافة الجهات والتولٌع عنها أمام 

كافة الهٌئات والمصالح واالدارات الحكومٌة والغٌر حكومٌة وله الحك فً إجراء التسوٌات والتسهٌالت االئتمانٌة وااللتراض من 

ك له التصرف بالبٌع والرهن لكافة أصول الشركة الثابتة والمتنملة سواء للنفس أو للغٌر وتمثٌلها والتولٌع نٌابة عنها علً البنون وٌح

 1131برلم       21191124عمود الشراء والبٌع وإجراء كافة التعالدات ، تارٌخ : 

ارة والتولٌع أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك اإلد -  1251

والمدٌر المسئول ) سلٌمان دمحم سلٌمان منصور ( منفردا وله الحك فً تمثٌل الشركة أمام الغٌر وكافة الجهات والتولٌع عنها أمام 

هٌالت االئتمانٌة وااللتراض من كافة الهٌئات والمصالح واالدارات الحكومٌة والغٌر حكومٌة وله الحك فً إجراء التسوٌات والتس

البنون وٌحك له التصرف بالبٌع والرهن لكافة أصول الشركة الثابتة والمتنملة سواء للنفس أو للغٌر وتمثٌلها والتولٌع نٌابة عنها علً 

 1131برلم       21191124عمود الشراء والبٌع وإجراء كافة التعالدات ، تارٌخ : 

منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك اإلدارة والتولٌع أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن  سلٌمان دمحم سلٌمان -  1252

والمدٌر المسئول ) سلٌمان دمحم سلٌمان منصور ( منفردا وله الحك فً تمثٌل الشركة أمام الغٌر وكافة الجهات والتولٌع عنها أمام 

حكومٌة وله الحك فً إجراء التسوٌات والتسهٌالت االئتمانٌة وااللتراض من  كافة الهٌئات والمصالح واالدارات الحكومٌة والغٌر

البنون وٌحك له التصرف بالبٌع والرهن لكافة أصول الشركة الثابتة والمتنملة سواء للنفس أو للغٌر وتمثٌلها والتولٌع نٌابة عنها علً 

 1131برلم       21191124عمود الشراء والبٌع وإجراء كافة التعالدات ، تارٌخ : 

سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك اإلدارة والتولٌع أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن  -  1253

والمدٌر المسئول ) سلٌمان دمحم سلٌمان منصور ( منفردا وله الحك فً تمثٌل الشركة أمام الغٌر وكافة الجهات والتولٌع عنها أمام 

هٌئات والمصالح واالدارات الحكومٌة والغٌر حكومٌة وله الحك فً إجراء التسوٌات والتسهٌالت االئتمانٌة وااللتراض من كافة ال

البنون وٌحك له التصرف بالبٌع والرهن لكافة أصول الشركة الثابتة والمتنملة سواء للنفس أو للغٌر وتمثٌلها والتولٌع نٌابة عنها علً 

 1131برلم       21191124جراء كافة التعالدات ، تارٌخ : عمود الشراء والبٌع وإ

سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك اإلدارة والتولٌع أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن  -  1254

وكافة الجهات والتولٌع عنها أمام  والمدٌر المسئول ) سلٌمان دمحم سلٌمان منصور ( منفردا وله الحك فً تمثٌل الشركة أمام الغٌر

كافة الهٌئات والمصالح واالدارات الحكومٌة والغٌر حكومٌة وله الحك فً إجراء التسوٌات والتسهٌالت االئتمانٌة وااللتراض من 

لٌع نٌابة عنها علً البنون وٌحك له التصرف بالبٌع والرهن لكافة أصول الشركة الثابتة والمتنملة سواء للنفس أو للغٌر وتمثٌلها والتو

 1131برلم       21191124عمود الشراء والبٌع وإجراء كافة التعالدات ، تارٌخ : 

سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك اإلدارة والتولٌع أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن  -  1255

فردا وله الحك فً تمثٌل الشركة أمام الغٌر وكافة الجهات والتولٌع عنها أمام والمدٌر المسئول ) سلٌمان دمحم سلٌمان منصور ( من

كافة الهٌئات والمصالح واالدارات الحكومٌة والغٌر حكومٌة وله الحك فً إجراء التسوٌات والتسهٌالت االئتمانٌة وااللتراض من 

تنملة سواء للنفس أو للغٌر وتمثٌلها والتولٌع نٌابة عنها علً البنون وٌحك له التصرف بالبٌع والرهن لكافة أصول الشركة الثابتة والم

 1131برلم       21191124عمود الشراء والبٌع وإجراء كافة التعالدات ، تارٌخ : 

سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك اإلدارة والتولٌع أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن  -  1256

المسئول ) سلٌمان دمحم سلٌمان منصور ( منفردا وله الحك فً تمثٌل الشركة أمام الغٌر وكافة الجهات والتولٌع عنها أمام  والمدٌر

كافة الهٌئات والمصالح واالدارات الحكومٌة والغٌر حكومٌة وله الحك فً إجراء التسوٌات والتسهٌالت االئتمانٌة وااللتراض من 

ٌع والرهن لكافة أصول الشركة الثابتة والمتنملة سواء للنفس أو للغٌر وتمثٌلها والتولٌع نٌابة عنها علً البنون وٌحك له التصرف بالب

 1131برلم       21191124عمود الشراء والبٌع وإجراء كافة التعالدات ، تارٌخ : 

م الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك اإلدارة والتولٌع أما -  1257

والمدٌر المسئول ) سلٌمان دمحم سلٌمان منصور ( منفردا وله الحك فً تمثٌل الشركة أمام الغٌر وكافة الجهات والتولٌع عنها أمام 

وااللتراض من  كافة الهٌئات والمصالح واالدارات الحكومٌة والغٌر حكومٌة وله الحك فً إجراء التسوٌات والتسهٌالت االئتمانٌة
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 323 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

البنون وٌحك له التصرف بالبٌع والرهن لكافة أصول الشركة الثابتة والمتنملة سواء للنفس أو للغٌر وتمثٌلها والتولٌع نٌابة عنها علً 

 1131برلم       21191124عمود الشراء والبٌع وإجراء كافة التعالدات ، تارٌخ : 

من  مدٌر و شرٌن  حك اإلدارة والتولٌع أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  شركة تضا -  1258

والمدٌر المسئول ) سلٌمان دمحم سلٌمان منصور ( منفردا وله الحك فً تمثٌل الشركة أمام الغٌر وكافة الجهات والتولٌع عنها أمام 

فً إجراء التسوٌات والتسهٌالت االئتمانٌة وااللتراض من  كافة الهٌئات والمصالح واالدارات الحكومٌة والغٌر حكومٌة وله الحك

البنون وٌحك له التصرف بالبٌع والرهن لكافة أصول الشركة الثابتة والمتنملة سواء للنفس أو للغٌر وتمثٌلها والتولٌع نٌابة عنها علً 

 1131برلم       21191124عمود الشراء والبٌع وإجراء كافة التعالدات ، تارٌخ : 

سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك اإلدارة والتولٌع أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن  -  1259

والمدٌر المسئول ) سلٌمان دمحم سلٌمان منصور ( منفردا وله الحك فً تمثٌل الشركة أمام الغٌر وكافة الجهات والتولٌع عنها أمام 

االدارات الحكومٌة والغٌر حكومٌة وله الحك فً إجراء التسوٌات والتسهٌالت االئتمانٌة وااللتراض من كافة الهٌئات والمصالح و

البنون وٌحك له التصرف بالبٌع والرهن لكافة أصول الشركة الثابتة والمتنملة سواء للنفس أو للغٌر وتمثٌلها والتولٌع نٌابة عنها علً 

 1131برلم       21191124دات ، تارٌخ : عمود الشراء والبٌع وإجراء كافة التعال

سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك اإلدارة والتولٌع أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن  -  1261

لتولٌع عنها أمام والمدٌر المسئول ) سلٌمان دمحم سلٌمان منصور ( منفردا وله الحك فً تمثٌل الشركة أمام الغٌر وكافة الجهات وا

كافة الهٌئات والمصالح واالدارات الحكومٌة والغٌر حكومٌة وله الحك فً إجراء التسوٌات والتسهٌالت االئتمانٌة وااللتراض من 

لً البنون وٌحك له التصرف بالبٌع والرهن لكافة أصول الشركة الثابتة والمتنملة سواء للنفس أو للغٌر وتمثٌلها والتولٌع نٌابة عنها ع

 1131برلم       21191124عمود الشراء والبٌع وإجراء كافة التعالدات ، تارٌخ : 

سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك اإلدارة والتولٌع أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن  -  1261

ً تمثٌل الشركة أمام الغٌر وكافة الجهات والتولٌع عنها أمام والمدٌر المسئول ) سلٌمان دمحم سلٌمان منصور ( منفردا وله الحك ف

كافة الهٌئات والمصالح واالدارات الحكومٌة والغٌر حكومٌة وله الحك فً إجراء التسوٌات والتسهٌالت االئتمانٌة وااللتراض من 

س أو للغٌر وتمثٌلها والتولٌع نٌابة عنها علً البنون وٌحك له التصرف بالبٌع والرهن لكافة أصول الشركة الثابتة والمتنملة سواء للنف

 1131برلم       21191124عمود الشراء والبٌع وإجراء كافة التعالدات ، تارٌخ : 

سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك اإلدارة والتولٌع أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن  -  1262

مان دمحم سلٌمان منصور ( منفردا وله الحك فً تمثٌل الشركة أمام الغٌر وكافة الجهات والتولٌع عنها أمام والمدٌر المسئول ) سلٌ

كافة الهٌئات والمصالح واالدارات الحكومٌة والغٌر حكومٌة وله الحك فً إجراء التسوٌات والتسهٌالت االئتمانٌة وااللتراض من 

ة أصول الشركة الثابتة والمتنملة سواء للنفس أو للغٌر وتمثٌلها والتولٌع نٌابة عنها علً البنون وٌحك له التصرف بالبٌع والرهن لكاف

 1131برلم       21191124عمود الشراء والبٌع وإجراء كافة التعالدات ، تارٌخ : 

مٌة للشرٌن المتضامن سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك اإلدارة والتولٌع أمام الجهات الرس -  1263

والمدٌر المسئول ) سلٌمان دمحم سلٌمان منصور ( منفردا وله الحك فً تمثٌل الشركة أمام الغٌر وكافة الجهات والتولٌع عنها أمام 

 كافة الهٌئات والمصالح واالدارات الحكومٌة والغٌر حكومٌة وله الحك فً إجراء التسوٌات والتسهٌالت االئتمانٌة وااللتراض من

البنون وٌحك له التصرف بالبٌع والرهن لكافة أصول الشركة الثابتة والمتنملة سواء للنفس أو للغٌر وتمثٌلها والتولٌع نٌابة عنها علً 

 1131برلم       21191124عمود الشراء والبٌع وإجراء كافة التعالدات ، تارٌخ : 

رٌن  حك اإلدارة والتولٌع أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و ش -  1264

والمدٌر المسئول ) سلٌمان دمحم سلٌمان منصور ( منفردا وله الحك فً تمثٌل الشركة أمام الغٌر وكافة الجهات والتولٌع عنها أمام 

تسوٌات والتسهٌالت االئتمانٌة وااللتراض من كافة الهٌئات والمصالح واالدارات الحكومٌة والغٌر حكومٌة وله الحك فً إجراء ال

البنون وٌحك له التصرف بالبٌع والرهن لكافة أصول الشركة الثابتة والمتنملة سواء للنفس أو للغٌر وتمثٌلها والتولٌع نٌابة عنها علً 

 1131برلم       21191124عمود الشراء والبٌع وإجراء كافة التعالدات ، تارٌخ : 

دمحم سلٌمان منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك اإلدارة والتولٌع أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن  سلٌمان -  1265

والمدٌر المسئول ) سلٌمان دمحم سلٌمان منصور ( منفردا وله الحك فً تمثٌل الشركة أمام الغٌر وكافة الجهات والتولٌع عنها أمام 

حكومٌة والغٌر حكومٌة وله الحك فً إجراء التسوٌات والتسهٌالت االئتمانٌة وااللتراض من كافة الهٌئات والمصالح واالدارات ال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 324 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

البنون وٌحك له التصرف بالبٌع والرهن لكافة أصول الشركة الثابتة والمتنملة سواء للنفس أو للغٌر وتمثٌلها والتولٌع نٌابة عنها علً 

 1131برلم       21191124:  عمود الشراء والبٌع وإجراء كافة التعالدات ، تارٌخ

سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك اإلدارة والتولٌع أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن  -  1266

ا أمام والمدٌر المسئول ) سلٌمان دمحم سلٌمان منصور ( منفردا وله الحك فً تمثٌل الشركة أمام الغٌر وكافة الجهات والتولٌع عنه

كافة الهٌئات والمصالح واالدارات الحكومٌة والغٌر حكومٌة وله الحك فً إجراء التسوٌات والتسهٌالت االئتمانٌة وااللتراض من 

البنون وٌحك له التصرف بالبٌع والرهن لكافة أصول الشركة الثابتة والمتنملة سواء للنفس أو للغٌر وتمثٌلها والتولٌع نٌابة عنها علً 

 1131برلم       21191124شراء والبٌع وإجراء كافة التعالدات ، تارٌخ : عمود ال

سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك اإلدارة والتولٌع أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن  -  1267

شركة أمام الغٌر وكافة الجهات والتولٌع عنها أمام والمدٌر المسئول ) سلٌمان دمحم سلٌمان منصور ( منفردا وله الحك فً تمثٌل ال

كافة الهٌئات والمصالح واالدارات الحكومٌة والغٌر حكومٌة وله الحك فً إجراء التسوٌات والتسهٌالت االئتمانٌة وااللتراض من 

وتمثٌلها والتولٌع نٌابة عنها علً  البنون وٌحك له التصرف بالبٌع والرهن لكافة أصول الشركة الثابتة والمتنملة سواء للنفس أو للغٌر

 1131برلم       21191124عمود الشراء والبٌع وإجراء كافة التعالدات ، تارٌخ : 

سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك اإلدارة والتولٌع أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن  -  1268

لٌمان منصور ( منفردا وله الحك فً تمثٌل الشركة أمام الغٌر وكافة الجهات والتولٌع عنها أمام والمدٌر المسئول ) سلٌمان دمحم س

كافة الهٌئات والمصالح واالدارات الحكومٌة والغٌر حكومٌة وله الحك فً إجراء التسوٌات والتسهٌالت االئتمانٌة وااللتراض من 

ركة الثابتة والمتنملة سواء للنفس أو للغٌر وتمثٌلها والتولٌع نٌابة عنها علً البنون وٌحك له التصرف بالبٌع والرهن لكافة أصول الش

 1131برلم       21191124عمود الشراء والبٌع وإجراء كافة التعالدات ، تارٌخ : 

المتضامن  سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك اإلدارة والتولٌع أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن -  1269

والمدٌر المسئول ) سلٌمان دمحم سلٌمان منصور ( منفردا وله الحك فً تمثٌل الشركة أمام الغٌر وكافة الجهات والتولٌع عنها أمام 

كافة الهٌئات والمصالح واالدارات الحكومٌة والغٌر حكومٌة وله الحك فً إجراء التسوٌات والتسهٌالت االئتمانٌة وااللتراض من 

حك له التصرف بالبٌع والرهن لكافة أصول الشركة الثابتة والمتنملة سواء للنفس أو للغٌر وتمثٌلها والتولٌع نٌابة عنها علً البنون وٌ

 1131برلم       21191124عمود الشراء والبٌع وإجراء كافة التعالدات ، تارٌخ : 

دارة والتولٌع أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك اإل -  1271

والمدٌر المسئول ) سلٌمان دمحم سلٌمان منصور ( منفردا وله الحك فً تمثٌل الشركة أمام الغٌر وكافة الجهات والتولٌع عنها أمام 

تسهٌالت االئتمانٌة وااللتراض من كافة الهٌئات والمصالح واالدارات الحكومٌة والغٌر حكومٌة وله الحك فً إجراء التسوٌات وال

البنون وٌحك له التصرف بالبٌع والرهن لكافة أصول الشركة الثابتة والمتنملة سواء للنفس أو للغٌر وتمثٌلها والتولٌع نٌابة عنها علً 

 1131برلم       21191124عمود الشراء والبٌع وإجراء كافة التعالدات ، تارٌخ : 

ان منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك اإلدارة والتولٌع أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن سلٌمان دمحم سلٌم -  1271

والمدٌر المسئول ) سلٌمان دمحم سلٌمان منصور ( منفردا وله الحك فً تمثٌل الشركة أمام الغٌر وكافة الجهات والتولٌع عنها أمام 

غٌر حكومٌة وله الحك فً إجراء التسوٌات والتسهٌالت االئتمانٌة وااللتراض من كافة الهٌئات والمصالح واالدارات الحكومٌة وال

البنون وٌحك له التصرف بالبٌع والرهن لكافة أصول الشركة الثابتة والمتنملة سواء للنفس أو للغٌر وتمثٌلها والتولٌع نٌابة عنها علً 

 1131برلم       21191124عمود الشراء والبٌع وإجراء كافة التعالدات ، تارٌخ : 

سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك اإلدارة والتولٌع أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن  -  1272

والمدٌر المسئول ) سلٌمان دمحم سلٌمان منصور ( منفردا وله الحك فً تمثٌل الشركة أمام الغٌر وكافة الجهات والتولٌع عنها أمام 

ة الهٌئات والمصالح واالدارات الحكومٌة والغٌر حكومٌة وله الحك فً إجراء التسوٌات والتسهٌالت االئتمانٌة وااللتراض من كاف

البنون وٌحك له التصرف بالبٌع والرهن لكافة أصول الشركة الثابتة والمتنملة سواء للنفس أو للغٌر وتمثٌلها والتولٌع نٌابة عنها علً 

 1131برلم       21191124ع وإجراء كافة التعالدات ، تارٌخ : عمود الشراء والبٌ

سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والمعامالت مع الغٌر بؤسم الشركة تحمٌما لغرضها كما له  -  1273

 1131برلم       21191124الحك فً تفوٌض أو توكٌل الغٌر فً كل أو بعض سلطاته.  فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 325 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والمعامالت مع الغٌر بؤسم الشركة تحمٌما لغرضها كما له  سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  -  1274

 1131برلم       21191124الحك فً تفوٌض أو توكٌل الغٌر فً كل أو بعض سلطاته.  فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : 

الت مع الغٌر بؤسم الشركة تحمٌما لغرضها كما له سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والمعام -  1275

 1131برلم       21191124الحك فً تفوٌض أو توكٌل الغٌر فً كل أو بعض سلطاته.  فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : 

غرضها كما له سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والمعامالت مع الغٌر بؤسم الشركة تحمٌما ل -  1276

 1131برلم       21191124الحك فً تفوٌض أو توكٌل الغٌر فً كل أو بعض سلطاته.  فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : 

سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والمعامالت مع الغٌر بؤسم الشركة تحمٌما لغرضها كما له  -  1277

 1131برلم       21191124ٌل الغٌر فً كل أو بعض سلطاته.  فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : الحك فً تفوٌض أو توك

سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والمعامالت مع الغٌر بؤسم الشركة تحمٌما لغرضها كما له  -  1278

 1131برلم       21191124ما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : الحك فً تفوٌض أو توكٌل الغٌر فً كل أو بعض سلطاته.  فٌ

سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والمعامالت مع الغٌر بؤسم الشركة تحمٌما لغرضها كما له  -  1279

 1131برلم       21191124 الحك فً تفوٌض أو توكٌل الغٌر فً كل أو بعض سلطاته.  فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ :

سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والمعامالت مع الغٌر بؤسم الشركة تحمٌما لغرضها كما له  -  1281

 1131برلم       21191124الحك فً تفوٌض أو توكٌل الغٌر فً كل أو بعض سلطاته.  فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : 

سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والمعامالت مع الغٌر بؤسم الشركة تحمٌما لغرضها كما له  -  1281

 1131برلم       21191124الحك فً تفوٌض أو توكٌل الغٌر فً كل أو بعض سلطاته.  فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : 

امن  مدٌر و شرٌن  والمعامالت مع الغٌر بؤسم الشركة تحمٌما لغرضها كما له سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  شركة تض -  1282

 1131برلم       21191124الحك فً تفوٌض أو توكٌل الغٌر فً كل أو بعض سلطاته.  فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : 

لغٌر بؤسم الشركة تحمٌما لغرضها كما له سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والمعامالت مع ا -  1283

 1131برلم       21191124الحك فً تفوٌض أو توكٌل الغٌر فً كل أو بعض سلطاته.  فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : 

ا له سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والمعامالت مع الغٌر بؤسم الشركة تحمٌما لغرضها كم -  1284

 1131برلم       21191124الحك فً تفوٌض أو توكٌل الغٌر فً كل أو بعض سلطاته.  فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : 

سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والمعامالت مع الغٌر بؤسم الشركة تحمٌما لغرضها كما له  -  1285

 1131برلم       21191124ر فً كل أو بعض سلطاته.  فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : الحك فً تفوٌض أو توكٌل الغٌ

سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والمعامالت مع الغٌر بؤسم الشركة تحمٌما لغرضها كما له  -  1286

 1131برلم       21191124الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ :  الحك فً تفوٌض أو توكٌل الغٌر فً كل أو بعض سلطاته.  فٌما عدا

سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والمعامالت مع الغٌر بؤسم الشركة تحمٌما لغرضها كما له  -  1287

 1131برلم       21191124الحك فً تفوٌض أو توكٌل الغٌر فً كل أو بعض سلطاته.  فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : 

سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والمعامالت مع الغٌر بؤسم الشركة تحمٌما لغرضها كما له  -  1288

 1131برلم       21191124الحك فً تفوٌض أو توكٌل الغٌر فً كل أو بعض سلطاته.  فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : 

ان دمحم سلٌمان منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والمعامالت مع الغٌر بؤسم الشركة تحمٌما لغرضها كما له سلٌم -  1289

 1131برلم       21191124الحك فً تفوٌض أو توكٌل الغٌر فً كل أو بعض سلطاته.  فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : 

ة  مدٌر و شرٌن  والمعامالت مع الغٌر بؤسم الشركة تحمٌما لغرضها كما له سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  توصٌة بسٌط -  1291

 1131برلم       21191124الحك فً تفوٌض أو توكٌل الغٌر فً كل أو بعض سلطاته.  فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 326 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

غٌر بؤسم الشركة تحمٌما لغرضها كما له سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والمعامالت مع ال -  1291

 1131برلم       21191124الحك فً تفوٌض أو توكٌل الغٌر فً كل أو بعض سلطاته.  فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : 

ا له سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والمعامالت مع الغٌر بؤسم الشركة تحمٌما لغرضها كم -  1292

 1131برلم       21191124الحك فً تفوٌض أو توكٌل الغٌر فً كل أو بعض سلطاته.  فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : 

سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والمعامالت مع الغٌر بؤسم الشركة تحمٌما لغرضها كما له  -  1293

 1131برلم       21191124ر فً كل أو بعض سلطاته.  فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : الحك فً تفوٌض أو توكٌل الغٌ

سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والمعامالت مع الغٌر بؤسم الشركة تحمٌما لغرضها كما له  -  1294

 1131برلم       21191124الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ :  الحك فً تفوٌض أو توكٌل الغٌر فً كل أو بعض سلطاته.  فٌما عدا

سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والمعامالت مع الغٌر بؤسم الشركة تحمٌما لغرضها كما له  -  1295

 1131برلم       21191124الحك فً تفوٌض أو توكٌل الغٌر فً كل أو بعض سلطاته.  فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : 

سلٌمان دمحم سلٌمان منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والمعامالت مع الغٌر بؤسم الشركة تحمٌما لغرضها كما له  -  1296

 1131برلم       21191124الحك فً تفوٌض أو توكٌل الغٌر فً كل أو بعض سلطاته.  فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : 

 لسالم عوض مسعودعبدا -  1297

ابو -التابه شرق الطرٌك ناحٌة المهدٌة  -طرٌك الصحراوى  57عبدالرازق  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  للشركة الكٌلو 

 13266برلم       21191127البحٌرة ، تارٌخ :  -المطامٌر 

برلم       21191127استمالة ، تارٌخ : احمد عبد الفتاح عبد المادر دمحم عمار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  1298

11665 

 11665برلم       21191127عبد الفتاح عبد المادر دمحم عمار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استمالة ، تارٌخ :  -  1299

 11665 برلم      21191127شٌماء فوزى حموده ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استمالة ، تارٌخ :  -  1311

 11665برلم       21191127احمد دمحم احمد الكباش  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  استمالة ، تارٌخ :  -  1311

مع بماء  -احمد عبد الفتاح عبد المادر دمحم عمار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  1312

 11665برلم       21191127صالحٌات مجلس االدارة كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ : 

مع بماء صالحٌات  -ادة تشكٌل مجلس االدارة عبد الفتاح عبد المادر دمحم عمار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اع -  1313

 11665برلم       21191127مجلس االدارة كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ : 

مع بماء صالحٌات مجلس  -شٌماء فوزى حموده ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  1314

 11665برلم       21191127االدارة كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ : 

مع بماء صالحٌات  -احمد دمحم احمد الكباش  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  1315

 11665برلم       21191127مجلس االدارة كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ : 

 11665برلم       21191127عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : احمد عبد الفتاح عبد المادر دمحم عمار  شركة مساهمة   -  1316

 11665برلم       21191127عبد الفتاح عبد المادر دمحم عمار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1317

 11665برلم       21191127شٌماء فوزى حموده ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1318

 11665برلم       21191127احمد دمحم احمد الكباش  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة   ، تارٌخ :  -  1319



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 327 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 14بالدور االول فوق االرضى بالعمار رلم  1ٌسٌن شعبان ٌسٌن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  للشركة فى : شمة رلم  -  1311

 9122برلم       21191127تارٌخ :  محافظة المنٌا ، -ش الجالء مركز ملوى 

خالد احمد علً نصار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تعدٌل صالحٌات التولٌع عن الشركة لتصبح علً النحو التالً  -  1311

: 

و     ـ ٌكون حك تمثٌل الشركة و التولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة إلنهاء اإلجراءات 1اوال : 

المعامالت الخاصة بالشركة للسٌد المهندس/ رئٌس مجلس اإلدارة )منفرداً( بما فى ذلن التسوٌات المالٌة والمضائٌة  أو السٌد 

ـ وٌكون حك  2)منفرداً( ماعدا التسوٌات المالٌة والمضائٌة ،  -عضو مجلس االدارة المنتدب -المهندس/ شرٌف علً دمحم عوض 

 937برلم       21191127صول الشركة بما فٌها السٌارات ، تارٌخ : التصرف فً أي أصل من أ

خالد احمد علً نصار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و العمارات بكافة أوجه التصرف الناللة للملكٌة أو الممٌدة لها  -  1312

ـ  3اً( أو من ٌفوضه مجلس اإلدارة ، بما فً ذلن البٌع و الرهن و )بدون حد ألصى( من صالحٌة رئٌس مجلس اإلدارة )منفرد

وٌكون حك التولٌع عن الشركة لدى كافة البنون المتعامل معها إلجراء كافة العملٌات المصرفٌة واالئتمانٌة والحصول على 

مجلس التسهٌالت واإللتراض بجمٌع أنواعه و الحك فً منح الكفاالت للغٌر  للسٌد/ رئٌس مجلس اإلدارة )منفرداً( أو من ٌفوضه 

 937برلم       21191127ـ وٌكون حك التولٌع على كشوف المرتبات و مستحمات ، تارٌخ :  4اإلدارة ، 

خالد احمد علً نصار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  العاملٌن الشهرٌة و السنوٌة كالتالً :  للسٌد/ رئٌس مجلس  -  1313

ردان( ، وٌكون حك التولٌع على كشوف المرتبات و مستحمات العاملٌن الشهرٌة و اإلدارة  او للسٌدة/ عالٌة دمحم محمود نصٌر )منف

عضو مجلس االدارة المنتدب مجتمعا مع  أى من السٌد/دمحم حشمت حسٌن  -السنوٌة تولٌع مزدوج للسٌد/ شرٌف علً دمحم عوض 

ـ وٌكون حك التولٌع على  5مدٌر شئون العاملٌن ،  -رئٌس لطاع الموارد البشرٌة أو السٌد/ أٌمن عبد الغفار ابوطالب   -دمحم صدلى 

 937برلم       21191127أوامر بٌع و شراء االسهم و السندات و جمٌع المراسالت ، تارٌخ : 

خالد احمد علً نصار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و النماذج المطلوبة من اى جهة من الجهات ذات الصلة التمام  -  1314

 ع او الشراء لألسهم )بدون حد ألصى( من صالحٌة السٌد/ رئٌس مجلس اإلدارة أو من ٌفوضه مجلس اإلدارة.عملٌات البٌ

  

ثانٌا: ٌكون حك التولٌع عن الشركة لدى كافة البنون تولٌع مزدوج )بدون حد ألصى( للسٌدة/ عالٌة دمحم محمود نصٌر مجتمعة مع 

عضو مجلس االدارة  -و مجلس االدارة أو السٌد المهندس / شرٌف علً دمحم عوض عض -أى من السٌد/ هٌثم  دمحم ماهر أحمد ندٌم 

 937برلم       21191127المنتدب وذلن فً جمٌع العملٌات المصرفٌة فٌماعدا الحصول على ، تارٌخ : 

األصول الثابتة ،  خالد احمد علً نصار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  التسهٌالت وااللتراض من البنون ، وبٌع -  1315

ورهن أي من ممتلكات الشركة ، ومنح أي كفاالت مالٌة لشركات أخرى أو للغٌر ، والتولٌع على كشوف المرتبات ، وتظهٌر 

 الشٌكات للغٌر.

  

دمحم مصطفً مع ثالثاً: ٌكون حك التولٌع عن الشركة و تمثٌلها أمام كافة البنون لكال من السادة  السٌد المهندس / المهندس / ولٌد دمحم 

$  101110111ـ جمٌع العملٌات المصرفٌة بحد ألصى  1السٌد االستاذ / هٌثم  دمحم ماهر أحمد ندٌم ) مجتمعان (  و ذلن فٌما ٌلً: 

 937برلم       21191127)ملٌون دوالر(  أو ما ٌعادلها ، تارٌخ : 

العملة المحلٌة أو ما ٌعادلها بالعمالت االجنبٌة الحرة فٌما خالد احمد علً نصار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  من  -  1316

عدا  الحصول على التسهٌالت و االلتراض من البنون ، وبٌع األصول الثابتة ، ورهن أي من ممتلكات الشركة ، ومنح أي كفاالت 

وٌكون لهما مجتمعان أٌضا حك  ـ 2مالٌة لشركات أخرى أو للغٌر ، والتولٌع على كشوف المرتبات ، وتظهٌر الشٌكات للغٌر ، 

 -استالم كافة المستندات والمراسالت الخاصة باالعتمادات المسـتندٌة و مستندات التحصٌل  -تفوٌض الغٌر فً: إٌداع الشٌكات 

 937برلم       21191127استالم الضمـانات المالحٌة ، تارٌخ :  -اسـتالم إٌصاالت األمانة 

  -استالم الشٌكات المصرفٌة  -( 4استالم اصول نماذج ) -شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  خالد احمد علً نصار   -  1317

استالم اإلشعارات  -استالم الشٌكات ممبولة الدفع  -استالم دفاتر الشـٌكات  -استالم خطابات الضمـان  -استالم الشـٌكات المرتدة 

 -استالم تجدٌدات و تخفٌضات و إلغاء خطابات الضمان  -لشـركة وكشـوف الحساب والحـركة وطبع مراكز الحسـاب الخاصـة با



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 328 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 استالم سوٌفتات التحوٌالت . -تسلٌم طلبات التحوٌالت  -اإلٌداعات النمدٌة  -استالم نماذج صحة التولٌع 

  

 937برلم       21191127رابعاً: ٌكون حك التولٌع عن الشركة لدى كافة البنون تولٌع مزدوج للسٌد ، تارٌخ : 

خالد احمد علً نصار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المهندس / ولٌد دمحم دمحم مصطفً والسٌد/ طارق السٌد احمد  -  1318

دوالر امرٌكً  )فمط  خمسمائة الف دوالر  511111)مجتمعان معاً( بحد ألصى    -رئٌس المطاع المالى  -محمود بٌومى سٌد احمد 

 -ها من العملة المحلٌة أو ما ٌعادلها بالعمالت االجنبٌة الحرة و ذلن فً )اصدار الشٌكات المصرفٌة امرٌكً الغٌر( أو ما ٌعادل

التولٌع على اٌصاالت االمانة و  -اصدار خطابات تعزٌز لصرف شٌكات    -االٌداع و اصدار التحوٌالت البنكٌة و إصدار الشٌكات 

 937برلم       21191127ن ، تارٌخ : السندات  االذنٌة و مستندات التحصٌل لصالح البنو

 -فتح االعتمادات المستندٌة  -اصدار خطابات الضمان  -خالد احمد علً نصار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  1319

 طلب شٌكات ممبولة الدفع وبدون حد الصً وذلن فً تظهٌر الشٌكات و الكمبٌاالت و السندات االذنٌة للتحصٌل لصالح الشركة ،

مع السٌد / حسنى عبدهللا  -وٌكون حك التولٌع عن الشركة لدى كافة البنون تولٌع مزدوج  للسٌد المهندس / ولٌد دمحم دمحم مصطفً 

)مجتمعان معاً( بحد ألصى  -مدٌرة ادارة البنون  -او السٌدة/ اٌفٌت تونى عزٌز صالح  -المرالب المالً  -عبدالسمٌع حسن عوٌس 

 937برلم       21191127ً )فمط مائة الف دوالر امرٌكً الغٌر( ، تارٌخ : دوالر امرٌك 1110111

خالد احمد علً نصار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  أو ما ٌعادلها من العملة المحلٌة أو ما ٌعادلها بالعمالت  -  1321

اصدار خطابات  -ت البنكٌة و إصدار الشٌكات االٌداع و اصدار التحوٌال -االجنبٌة الحرة و ذلن فً )اصدار الشٌكات المصرفٌة 

اصدار خطابات  -التولٌع على اٌصاالت االمانة و السندات  االذنٌة و مستندات التحصٌل لصالح البنون  -تعزٌز لصرف شٌكات 

االت و السندات طلب شٌكات ممبولة الدفع وبدون حد ألصً وذلن فً تظهٌر الشٌكات و الكمبٌ -فتح االعتمادات المستندٌة  -الضمان 

 937برلم       21191127االذنٌة للتحصٌل لصالح الشركة ، وٌكون حك التولٌع عن ، تارٌخ : 

خالد احمد علً نصار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الشركة لدى كافة البنون للسٌد المهندس / ولٌد دمحم دمحم  -  1321

دوالر امرٌكً )فمط  51,111المدٌر المالً )مجتمعان معاً( بحد ألصى   -مصطفً   مع السٌد / احمد سٌد عبدالفضٌل صالح

خمسون الف دوالر امرٌكً الغٌر( أو ما ٌعادلها من العملة المحلٌة أو ما ٌعادلها بالعمالت االجنبٌة الحرة و ذلن فً )اصدار 

الشٌكات و الكمبٌاالت و السندات االذنٌة  تظهٌر  -االٌداع و اصدار التحوٌالت البنكٌة و إصدار الشٌكات  -الشٌكات المصرفٌة 

 937برلم       21191127، تارٌخ :  -اصدار خطابات تعزٌز لصرف شٌكات  -للتحصٌل لصالح الشركة 

خالد احمد علً نصار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  التولٌع على اٌصاالت االمانة و السندات االذنٌة و مستندات  -  1322

طلب شٌكات ممبولة الدفع ، وٌكون حك التولٌع  -فتح االعتمادات المستندٌة  -اصدار خطابات الضمان  -البنون التحصٌل لصالح 

عن الشركة لدى كافة البنون للسٌد المهندس / شرٌف علً دمحم عوض مع السٌد / هٌثم  دمحم ماهر أحمد ندٌم )مجتمعان معاً( بحد 

مسون الف دوالر امرٌكً الغٌر( أو ما ٌعادلها من العملة المحلٌة أو ما ٌعادلها دوالر امرٌكً )فمط مائتان وخ 251,111ألصى 

 937برلم       21191127بالعمالت االجنبٌة الحرة و ذلن فً )اصدار الشٌكات المصرفٌة ، تارٌخ : 

  -ٌة و إصدار الشٌكات االٌداع و اصدار التحوٌالت البنك -خالد احمد علً نصار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  1323

التولٌع على  -اصدار خطابات تعزٌز لصرف شٌكات  -تظهٌر الشٌكات و الكمبٌاالت و السندات االذنٌة للتحصٌل لصالح الشركة 

 -فتح االعتمادات المستندٌة  -اصدار خطابات الضمان  -اٌصاالت االمانة و السندات االذنٌة و مستندات التحصٌل لصالح البنون 

كات ممبولة الدفع ، ٌكون حك التولٌع عن الشركة لدى كافة البنون للسٌد المهندس / شرٌف علً دمحم عوض مع السٌد / طلب شٌ

 937برلم       21191127طارق السٌد احمد محمود بٌومى سٌد احمد )مجتمعان معاً( بحد ، تارٌخ : 

دوالر امرٌكً )فمط مائة وخمسون الف  151,111ى خالد احمد علً نصار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ألص -  1324

دوالر امرٌكً الغٌر( أو ما ٌعادلها من العملة المحلٌة أو ما ٌعادلها بالعمالت االجنبٌة الحرة و ذلن فً )اصدار الشٌكات المصرفٌة 

ات االذنٌة للتحصٌل لصالح الشركة تظهٌر الشٌكات و الكمبٌاالت و السند  -االٌداع و اصدار التحوٌالت البنكٌة و إصدار الشٌكات  -

 -التولٌع على اٌصاالت االمانة و السندات االذنٌة و مستندات التحصٌل لصالح البنون  -اصدار خطابات تعزٌز لصرف شٌكات  -

 937برلم       21191127فتح االعتمادات المستندٌة ، تارٌخ :  -اصدار خطابات الضمان 

طلب شٌكات ممبولة الدفع ، وٌكون حك التولٌع عن الشركة  -ة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  خالد احمد علً نصار  شرك -  1325

او  -المرالب المالً  -لدى كافة البنون للسٌد المهندس / شرٌف علً دمحم عوض مع السٌد / حسنى عبدهللا عبدالسمٌع حسن عوٌس 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 329 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دوالر امرٌكً )فمط خمسون الف  51,111معاً( بحد ألصى  )مجتمعان -مدٌرة ادارة البنون  -السٌدة/ اٌفٌت تونى عزٌز صالح 

دوالر امرٌكً الغٌر( أو ما ٌعادلها من العملة المحلٌة أو ما ٌعادلها بالعمالت االجنبٌة الحرة و ذلن فً )اصدار الشٌكات المصرفٌة 

 937برلم       21191127االٌداع و اصدار التحوٌالت البنكٌة و إصدار الشٌكات ، تارٌخ :  -

تظهٌر الشٌكات و الكمبٌاالت و السندات االذنٌة للتحصٌل   -خالد احمد علً نصار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  1326

التولٌع على اٌصاالت االمانة و السندات االذنٌة و مستندات التحصٌل  -اصدار خطابات تعزٌز لصرف شٌكات  -لصالح الشركة 

طلب شٌكات ممبولة الدفع ، وٌكون حك التولٌع عن الشركة  -فتح االعتمادات المستندٌة  -مان اصدار خطابات الض -لصالح البنون 

المدٌر المالً )مجتمعان معاً(   -لدى كافة البنون للسٌد المهندس / شرٌف علً دمحم عوض مع السٌد / احمد سٌد عبدالفضٌل صالح

 937برلم       21191127ً ، تارٌخ : دوالر امرٌكً )فمط خمسون الف دوالر امرٌك 25,111بحد ألصى 

خالد احمد علً نصار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الغٌر( أو ما ٌعادلها من العملة المحلٌة أو ما ٌعادلها بالعمالت  -  1327

تظهٌر الشٌكات و   -االٌداع و اصدار التحوٌالت البنكٌة و إصدار الشٌكات  -االجنبٌة الحرة و ذلن فً )اصدار الشٌكات المصرفٌة 

التولٌع على اٌصاالت االمانة و  -اصدار خطابات تعزٌز لصرف شٌكات  -الكمبٌاالت و السندات االذنٌة للتحصٌل لصالح الشركة 

طلب شٌكات ممبولة  -فتح االعتمادات المستندٌة  -اصدار خطابات الضمان  -السندات االذنٌة و مستندات التحصٌل لصالح البنون 

 الدفع .

  

 937برلم       21191127خامسا :  ٌكون للسٌد المهندس/ خالد ، تارٌخ : 

الحك فً توكٌل أو  -رئٌس مجلس اإلدارة  -خالد احمد علً نصار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  دمحم نصٌر  -  1328

 تفوٌض الغٌر فً كل أو بعض الصالحٌات وسلطات التولٌع المخولة له.

بشؤن الحك فً منح  2/6/2119صالحٌات السابمة السالف منحها من الجمعٌة العامة العادٌة المنعمدة فً سادسا  : استمرار ال

الكفاالت للغٌر وااللتراض وفً التصرف فً أي أصل من أصول الشركة بما فٌها السٌارات والعمارات بكافة أوجه التصرف سواء 

رئٌس مجلس اإلدارة )منفردا( . ، تارٌخ :  -رهن للسٌد المهندس / خالد دمحم نصٌر الناللة للملكٌة او الممٌدة لها بما فً ذلن البٌع وال

 937برلم       21191127

 سمٌر كمال فهمى عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  المادة السابعة بعد التعدٌل -  1329

  

شرٌن سمٌر كمال فهمى عبد الفتاح والشرٌن أحمد سمٌر ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة لكالً من ال

كمال فهمى مجتمعٌن أو منفردٌن ، كما أن لهم حك التولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة واإللتراض والرهن مجتمعٌن أو منفردٌن 

هما الحك فى تفوٌض أو توكٌل ، كما  لهم حك التولٌع على الشٌكات مجتمعٌن ، كما لهم حك كفالة الغٌر مجتمعٌن أو منفردٌن ول

 1681برلم       21191127الغٌر فى كل أو بعض ما سبك ذكره. ، تارٌخ : 

 سمٌر كمال فهمى عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  المادة السابعة بعد التعدٌل -  1331

  

مٌر كمال فهمى عبد الفتاح والشرٌن أحمد سمٌر ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة لكالً من الشرٌن س

كمال فهمى مجتمعٌن أو منفردٌن ، كما أن لهم حك التولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة واإللتراض والرهن مجتمعٌن أو منفردٌن 

حك فى تفوٌض أو توكٌل ، كما  لهم حك التولٌع على الشٌكات مجتمعٌن ، كما لهم حك كفالة الغٌر مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما ال

 1681برلم       21191127الغٌر فى كل أو بعض ما سبك ذكره. ، تارٌخ : 

،  2121-6-31ٌباشر المدٌران وظائفهم حتى       -دمحم سعٌد انور السٌد وهبه الشناوي  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   -  1331

 6423برلم       21191127تارٌخ : 

، تارٌخ :  2121-6-31ٌباشر المدٌران وظائفهم حتى       -لو  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  فورٌو براجاجنو -  1332

 6423برلم       21191127

 عبدالسالم عوض مسعود -  1333



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 330 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ابو  -التابة شرق الطرٌك ناحٌة المهدٌة  -طر ٌك الصحراوى  57عبدالرازق  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  الكائن الكٌلو 

 13265برلم       21191127البحٌرة ، تارٌخ :  -طامٌر الم

اسماعٌل دمحم اسماعٌل احمد حسن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  أوال : تفوٌض السٌد / إسماعٌل دمحم إسماعٌل  -  1334

مائمة لدى كافة البنون إلجراء أحمد حسن  ) نائب رئٌس مجلس اإلدارة ( فى تمثٌل الشركة والتعامل بإسمها على حسابات الشركة ال

 المعامالت البنكٌة اآلتٌة :

 ـ السحب واإلٌداع ، وإجراء التحوٌالت ، وإصدار الشٌكات ، وصرف الشٌكات وتظهٌرها ، وذلن كله بدون حد ألصى . 1

 ـ التولٌع على كافة اإلخطارات والمراسالت وطلبات إصدار دفاتر الشٌكات ، وطلب كشوف الحساب . 2

 كون له حك تفوٌض الغٌر فى طلب كشوف الحساب .ـ ٌ 3

 7911برلم       21191127ثانٌا : تفوٌض السٌد ، تارٌخ : 

اسماعٌل دمحم اسماعٌل احمد حسن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  / إسماعٌل دمحم إسماعٌل أحمد حسن  ) نائب  -  1335

بإسمها والتولٌع نٌابة عنها وتسلٌم وإستالم المستندات وذلن أمام مصلحة رئٌس مجلس اإلدارة ( فى تمثٌل الشركة والتعامل 

الضرائب العامة وضرائب المٌمة المضافة ، وأمام التؤمٌنات اإلجتماعٌة ، وفى إنهاء اإلجراءات الخاصة بالشركة لدى المحلٌات بما 

 7911برلم       21191127ما ذكر. ، تارٌخ : فى ذلن إستخراج وتجدٌد التراخٌص ، وٌكون له حك تفوٌض أو توكٌل الغٌر فٌ

دمحم بالل دمحم بالل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تعدٌل حك اإلدارة والتولٌع لٌصبح كاآلتً " رئٌس مجلس  -  1336

الرهن واإلئتمان بكافة األدارة له حك التولٌع نٌابة عن الشركة مجتمعاً مع أحد العضوٌن المنتدبٌن والتولٌع على عمود األلتراض و

أنواعها بضمان أصول الشركة وكافة األعمال المصرفٌة األخرى والتولٌع علٌها وإتخاذ اإلجراءات المانونٌة الالزمة لذلن وفً 

صرف لٌمة المروض من البنون المختصة ولهما مجتمعٌن الحك فً تفوٌض الغٌر فً التعامل مع البنون وكذلن توكٌل أو تفوٌض 

 13831برلم       21191127كل أو بعض مما ذكر.ولهما الحك مجتمعٌن فً تمثٌل ، تارٌخ : الغٌر فً 

دمحم بالل دمحم بالل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الشركة أمام الغٌر وكافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة  -  1337

ٌس مجلس اإلدارة أن ٌنٌب عنه نائب مجلس االدارة فً التولٌع والشركات  والجهات أٌاً كان كان نوعها لطاع عام أو خاص ولرئ

 13831برلم       21191127عنه فً كل ما سبك على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمة الجمعٌة العامة لالختصاص ( ، تارٌخ : 

ولٌة امام الجهات ماهر صبرى عوض  ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئ -  1338

الرسمٌة للشرٌكٌن ماهر صبرى عوض ابراهٌم وسالً ثروت شفٌك حنا سلٌمان الشركاء  المتضامنٌن )مجتمعٌن او منفردٌن( ولهما 

الحك فً التعامل مع البنون بالسحب و االٌداع وفتح وغلك الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتولٌع عمود الشراء الصول الشركة 

المنمولة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات وتعٌٌن وعزل موظفى الشركة والتعامل مع كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الثابتة و

 8893برلم       21191128الحكومٌة باسم ولصالح الشركة وتحمٌما الغراضها اما ، تارٌخ : 

فً البٌع الى اصل من اصول الشركة الثابتة  ماهر صبرى عوض  ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحك -  1339

والمنمولة وااللتراض والرهن والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة فٌلزم موافمة الشركاء المتضامنٌن جمٌعهم مجتمعٌن والٌكون 

ٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او التصرف ملزما للشركة وللغٌر اال اذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفة التى ٌتعامل بها ولهما الحك فً توك

برلم       21191128بعض ما ذكر فٌما عدا الشرٌن الموصى   ولهم الحك فً كفاله الغٌر من اشخاص وشركات. ، تارٌخ : 

8893 

أٌمن أحمد رضا أحمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  مولع ممارسة النشاط الصناعى : شارع الجربى بجوار مسجد  -  1341

 11874برلم       21191128االسكندرٌة ، تارٌخ : -المندرة لبلى -سالم طرٌك المالحة النبوى المهندس نور اال

مرسى مطروح ونشاطة  -فندق جاز الماظة  3محل رلم  -1احمد مخٌمر حسن حماد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع   -  1341

مرسى مطروح ونشاطة تجارة  -فندق جاز الماظة  4محل رلم  -2-تجارة العادٌات والسلع السٌاحٌة  ومنتجات خان الخلٌلى 

مرسى مطروح ونشاطة تجارة العادٌات  -فندق جاز الماظة  5محل رلم -3-العادٌات والسلع السٌاحٌة  ومنتجات خان الخلٌلى 

 13338برلم       21191128والسلع السٌاحٌة  ومنتجات خان الخلٌلى ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 331 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تفوٌض السٌدة/ عزة اللٌثً عبد الناصر حسٌن مدٌر عام  بد الناصر حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر عام  "عزة اللٌثى ع -  1342

شركة أولٌمبس فٌكتور فى تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابه عنها امام الغٌر وجمٌع الهٌئات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام 

تً تتضمن على سبٌل المثال ولٌس الحصر الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك والمطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه االنواع وال

 الحره والهٌئة العامه للرلابة المالٌة ووزارة التربٌة والتعلٌم ومدٌرٌات التعلٌم المختصه والمدٌرٌات واالدارات التابعه لها وادارة

 3954برلم       21191129التعلٌم الخاص والدولى التابعه لوزارة التربٌة ، تارٌخ : 

عزة اللٌثى عبد الناصر حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر عام  والتعلٌم وهٌئه االبنٌه التعلٌمٌة بجمع فروعها والشهر العماري  -  1343

 بجمٌع فروعه ومامورٌتها بشتى انحاء 

م جمٌع المكاتب على جمٌع العمود جمهورٌه مصر العربٌة من تمدٌم المستندات وتمدٌم الطلبات واستخراج الشهادات والتولٌع اما

ومكاتب السجل التجارى والغرف التجارٌه ومصلحة الضرائب العامه وهٌئة التامٌنات االجتماعٌه ومكاتب العمل ومكاتب ترخٌص 

وظفٌن العمل ومكاتب العمالت التجارٌه وكذلن تسلٌم واستالم جمٌع المراسالت والمستندات الخاصة بالشركة والتولٌع علٌه تعٌن الم

 3954برلم       21191129والتولٌع ، تارٌخ : 

عزة اللٌثى عبد الناصر حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر عام  على عمود العمل الخاصة بهموانهاء خدمتهم وٌحك توكٌل  -  1344

 3954برلم       21191129المحامٌن وٌحك لها توكٌل وتفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

رإوف متى انٌس متى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة للشركاء المتضامنٌن )  -  1345

مجتمعٌن او منفردٌن (  ولهم فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر 

ل والمطاع الخاص  ولهم حك التولٌع على عمود البٌع والشراء باسم الشركة والغراض الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعما

 الشركة امام الشهر العمارى اما فٌما ٌخص البٌع الصول الشركة فالبد ان ٌكون جمٌع الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن

 11213برلم       21191129وٌكون للسٌد / مجدى توفٌك بطرس توفٌلس ) منفردا ( حك  التولٌع على ، تارٌخ : 

رإوف متى انٌس متى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة للشركاء المتضامنٌن )  -  1346

مجتمعٌن او منفردٌن (  ولهم فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر 

مطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص  ولهم حك التولٌع على عمود البٌع والشراء باسم الشركة والغراض الحكومٌة وال

 الشركة امام الشهر العمارى اما فٌما ٌخص البٌع الصول الشركة فالبد ان ٌكون جمٌع الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن

 11213برلم       21191129لتولٌع على ، تارٌخ : وٌكون للسٌد / مجدى توفٌك بطرس توفٌلس ) منفردا ( حك  ا

رإوف متى انٌس متى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  عمود التسهٌالت االئتمانٌة  والمرض والرهن واى نوع من  -  1347

بات  وللشركاء المعامالت المالٌة مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسا

 11213برلم       21191129المتضامنٌن جمٌعا  )مجتمعٌن او منفردٌن( حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

رإوف متى انٌس متى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  عمود التسهٌالت االئتمانٌة  والمرض والرهن واى نوع من  -  1348

المصارف والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات  وللشركاء المعامالت المالٌة مع البنون و

 11213برلم       21191129المتضامنٌن جمٌعا  )مجتمعٌن او منفردٌن( حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 912برلم       21191129له ، تارٌخ : أنتونً برانش  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استما -  1349

 912برلم       21191129مارن جونستون ووكر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1351

 912برلم       21191129جورج جراٌم بارن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1351

 912برلم       21191129ة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : عبد الرحمن امٌن  شرك -  1352

 912برلم       21191129دمحم أحمد جالل أبو الفتوح خلٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1353

 912برلم       21191129نٌل بوتٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1354



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 332 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 912برلم       21191129أنتونً برانش  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1355

 912برلم       21191129مارن جونستون ووكر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1356

 912برلم       21191129تماله ، تارٌخ : جورج جراٌم بارن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اس -  1357

 912برلم       21191129عبد الرحمن امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1358

 912برلم       21191129دمحم أحمد جالل أبو الفتوح خلٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1359

 912برلم       21191129بوتٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  نٌل -  1361

 أنتونً برانش  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إعادة تشكٌل مجلس اإلدارة  -  1361

 والموافمة على تعدٌل صالحٌات نٌابة عن الشركة لتصبح على النحو التالً:

لفتوح خلٌل ونٌل بوتٌر ومارن جونستون ووكر حك التولٌع منفردٌن عن الشركة وألي منهم ٌملن السادة/ دمحم أحمد جالل أبو ا

التولٌع نٌابة عن الشركة ولهم فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها والتولٌع عنها امام كافة الجهات 

 افة انواعها وهٌئاتها وامام الغٌر من اشخاص طبٌعٌة ومعنوٌة.الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمصالح والمرافك العامة والوزارات بك

 912برلم       21191129وألي من ، تارٌخ : 

 مارن جونستون ووكر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إعادة تشكٌل مجلس اإلدارة  -  1362

 والموافمة على تعدٌل صالحٌات نٌابة عن الشركة لتصبح على النحو التالً:

سادة/ دمحم أحمد جالل أبو الفتوح خلٌل ونٌل بوتٌر ومارن جونستون ووكر حك التولٌع منفردٌن عن الشركة وألي منهم ٌملن ال

التولٌع نٌابة عن الشركة ولهم فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها والتولٌع عنها امام كافة الجهات 

 لمرافك العامة والوزارات بكافة انواعها وهٌئاتها وامام الغٌر من اشخاص طبٌعٌة ومعنوٌة.الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمصالح وا

 912برلم       21191129وألي من ، تارٌخ : 

 جورج جراٌم بارن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إعادة تشكٌل مجلس اإلدارة  -  1363

 لى النحو التالً:والموافمة على تعدٌل صالحٌات نٌابة عن الشركة لتصبح ع

ٌملن السادة/ دمحم أحمد جالل أبو الفتوح خلٌل ونٌل بوتٌر ومارن جونستون ووكر حك التولٌع منفردٌن عن الشركة وألي منهم 

التولٌع نٌابة عن الشركة ولهم فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها والتولٌع عنها امام كافة الجهات 

 غٌر الحكومٌة والمصالح والمرافك العامة والوزارات بكافة انواعها وهٌئاتها وامام الغٌر من اشخاص طبٌعٌة ومعنوٌة.الحكومٌة و

 912برلم       21191129وألي من ، تارٌخ : 

 عبد الرحمن امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إعادة تشكٌل مجلس اإلدارة  -  1364

 والموافمة على تعدٌل صالحٌات نٌابة عن الشركة لتصبح على النحو التالً:

ٌملن السادة/ دمحم أحمد جالل أبو الفتوح خلٌل ونٌل بوتٌر ومارن جونستون ووكر حك التولٌع منفردٌن عن الشركة وألي منهم 

مل باسمها والتولٌع عنها امام كافة الجهات التولٌع نٌابة عن الشركة ولهم فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعا

 الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمصالح والمرافك العامة والوزارات بكافة انواعها وهٌئاتها وامام الغٌر من اشخاص طبٌعٌة ومعنوٌة.

 912برلم       21191129وألي من ، تارٌخ : 

 س مجلس ادارة  إعادة تشكٌل مجلس اإلدارة دمحم أحمد جالل أبو الفتوح خلٌل  شركة مساهمة  رئٌ -  1365
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 والموافمة على تعدٌل صالحٌات نٌابة عن الشركة لتصبح على النحو التالً:

ٌملن السادة/ دمحم أحمد جالل أبو الفتوح خلٌل ونٌل بوتٌر ومارن جونستون ووكر حك التولٌع منفردٌن عن الشركة وألي منهم 

الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها والتولٌع عنها امام كافة الجهات  التولٌع نٌابة عن الشركة ولهم فً هذا

 الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمصالح والمرافك العامة والوزارات بكافة انواعها وهٌئاتها وامام الغٌر من اشخاص طبٌعٌة ومعنوٌة.

 912برلم       21191129وألي من ، تارٌخ : 

 ر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إعادة تشكٌل مجلس اإلدارة نٌل بوتٌ -  1366

 والموافمة على تعدٌل صالحٌات نٌابة عن الشركة لتصبح على النحو التالً:

ٌملن السادة/ دمحم أحمد جالل أبو الفتوح خلٌل ونٌل بوتٌر ومارن جونستون ووكر حك التولٌع منفردٌن عن الشركة وألي منهم 

الشركة ولهم فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها والتولٌع عنها امام كافة الجهات التولٌع نٌابة عن 

 الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمصالح والمرافك العامة والوزارات بكافة انواعها وهٌئاتها وامام الغٌر من اشخاص طبٌعٌة ومعنوٌة.

 912برلم       21191129وألي من ، تارٌخ : 

أنتونً برانش  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  السادة/ دمحم أحمد جالل أبو الفتوح خلٌل ونٌل بوتٌر ومارن جونستون  -  1367

ووكر منفردٌن حك التولٌع على حسابات الشركة أمام البنون فً جمٌع التصرفات البنكٌة من فتح وإغالق الحسابات واالئتمان 

الف دوالر أمرٌكً )مائة وخمسون الف دوالر أمرٌكً(  151111سم الشركة على الشٌكات حتً مبلغ والسحب واالٌداع والتولٌع با

 151111وٌجب تولٌع السادة/ دمحم أحمد جالل أبو الفتوح خلٌل ونٌل بوتٌر ومارن جونستون ووكر مجتمعٌن للمبالغ التً تزٌد على 

 ألف دوالر أمرٌكً )مائة وخمسون ألف دوالر أمرٌكً(.

 912برلم       21191129، تارٌخ :  وٌحك

مارن جونستون ووكر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  السادة/ دمحم أحمد جالل أبو الفتوح خلٌل ونٌل بوتٌر ومارن  -  1368

جونستون ووكر منفردٌن حك التولٌع على حسابات الشركة أمام البنون فً جمٌع التصرفات البنكٌة من فتح وإغالق الحسابات 

الف دوالر أمرٌكً )مائة وخمسون الف دوالر  151111واالئتمان والسحب واالٌداع والتولٌع باسم الشركة على الشٌكات حتً مبلغ 

أمرٌكً( وٌجب تولٌع السادة/ دمحم أحمد جالل أبو الفتوح خلٌل ونٌل بوتٌر ومارن جونستون ووكر مجتمعٌن للمبالغ التً تزٌد على 

 )مائة وخمسون ألف دوالر أمرٌكً(. ألف دوالر أمرٌكً 151111

 912برلم       21191129وٌحك ، تارٌخ : 

جورج جراٌم بارن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  السادة/ دمحم أحمد جالل أبو الفتوح خلٌل ونٌل بوتٌر ومارن  -  1369

فات البنكٌة من فتح وإغالق الحسابات جونستون ووكر منفردٌن حك التولٌع على حسابات الشركة أمام البنون فً جمٌع التصر

الف دوالر أمرٌكً )مائة وخمسون الف دوالر  151111واالئتمان والسحب واالٌداع والتولٌع باسم الشركة على الشٌكات حتً مبلغ 

تً تزٌد على أمرٌكً( وٌجب تولٌع السادة/ دمحم أحمد جالل أبو الفتوح خلٌل ونٌل بوتٌر ومارن جونستون ووكر مجتمعٌن للمبالغ ال

 ألف دوالر أمرٌكً )مائة وخمسون ألف دوالر أمرٌكً(. 151111

 912برلم       21191129وٌحك ، تارٌخ : 

عبد الرحمن امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  السادة/ دمحم أحمد جالل أبو الفتوح خلٌل ونٌل بوتٌر ومارن  -  1371

ات الشركة أمام البنون فً جمٌع التصرفات البنكٌة من فتح وإغالق الحسابات جونستون ووكر منفردٌن حك التولٌع على حساب

الف دوالر أمرٌكً )مائة وخمسون الف دوالر  151111واالئتمان والسحب واالٌداع والتولٌع باسم الشركة على الشٌكات حتً مبلغ 

ارن جونستون ووكر مجتمعٌن للمبالغ التً تزٌد على أمرٌكً( وٌجب تولٌع السادة/ دمحم أحمد جالل أبو الفتوح خلٌل ونٌل بوتٌر وم

 ألف دوالر أمرٌكً )مائة وخمسون ألف دوالر أمرٌكً(. 151111

 912برلم       21191129وٌحك ، تارٌخ : 
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وتٌر دمحم أحمد جالل أبو الفتوح خلٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  السادة/ دمحم أحمد جالل أبو الفتوح خلٌل ونٌل ب -  1371

ومارن جونستون ووكر منفردٌن حك التولٌع على حسابات الشركة أمام البنون فً جمٌع التصرفات البنكٌة من فتح وإغالق 

الف دوالر أمرٌكً )مائة وخمسون  151111الحسابات واالئتمان والسحب واالٌداع والتولٌع باسم الشركة على الشٌكات حتً مبلغ 

لسادة/ دمحم أحمد جالل أبو الفتوح خلٌل ونٌل بوتٌر ومارن جونستون ووكر مجتمعٌن للمبالغ التً الف دوالر أمرٌكً( وٌجب تولٌع ا

 ألف دوالر أمرٌكً )مائة وخمسون ألف دوالر أمرٌكً(. 151111تزٌد على 

 912برلم       21191129وٌحك ، تارٌخ : 

د جالل أبو الفتوح خلٌل ونٌل بوتٌر ومارن جونستون نٌل بوتٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  السادة/ دمحم أحم -  1372

ووكر منفردٌن حك التولٌع على حسابات الشركة أمام البنون فً جمٌع التصرفات البنكٌة من فتح وإغالق الحسابات واالئتمان 

لف دوالر أمرٌكً( الف دوالر أمرٌكً )مائة وخمسون ا 151111والسحب واالٌداع والتولٌع باسم الشركة على الشٌكات حتً مبلغ 

 151111وٌجب تولٌع السادة/ دمحم أحمد جالل أبو الفتوح خلٌل ونٌل بوتٌر ومارن جونستون ووكر مجتمعٌن للمبالغ التً تزٌد على 

 ألف دوالر أمرٌكً )مائة وخمسون ألف دوالر أمرٌكً(.

 912برلم       21191129وٌحك ، تارٌخ : 

عضو مجلس ادارة  للوكالء المذكورٌن تفوٌض الغٌر فً بعض أو كل الصالحٌات أنتونً برانش  شركة مساهمة   -  1373

الممنوحة لهم، علً أن ٌكون التفوٌض مكتوباً مولعاً من الوكالء السالف ذكرهم. وٌحك للسادة/ دمحم أحمد جالل أبو الفتوح خلٌل ونٌل 

من بٌع وشراء لكافة ممتلكات الشركة ونمل الملكٌة بما فٌها بوتٌر و مارن جونستون ووكر مجتمعٌن التولٌع علً كافة أنواع العمود 

العمارات والسٌارات بمختلف أنواعها واآلالت ولبض الثمن واخذ وإعطاء المخالصات ونمل الملكٌة وتسجٌلها واستالم واٌجار 

 912برلم       21191129واستئجار األراضً وكل ثابت ومنمول وكافة ممتلكات الشركة. ، تارٌخ : 

مارن جونستون ووكر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للوكالء المذكورٌن تفوٌض الغٌر فً بعض أو كل  -  1374

الصالحٌات الممنوحة لهم، علً أن ٌكون التفوٌض مكتوباً مولعاً من الوكالء السالف ذكرهم. وٌحك للسادة/ دمحم أحمد جالل أبو 

ر مجتمعٌن التولٌع علً كافة أنواع العمود من بٌع وشراء لكافة ممتلكات الشركة الفتوح خلٌل ونٌل بوتٌر و مارن جونستون ووك

ونمل الملكٌة بما فٌها العمارات والسٌارات بمختلف أنواعها واآلالت ولبض الثمن واخذ وإعطاء المخالصات ونمل الملكٌة وتسجٌلها 

 912برلم       21191129لشركة. ، تارٌخ : واستالم واٌجار واستئجار األراضً وكل ثابت ومنمول وكافة ممتلكات ا

جورج جراٌم بارن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للوكالء المذكورٌن تفوٌض الغٌر فً بعض أو كل الصالحٌات  -  1375

توح خلٌل ونٌل الممنوحة لهم، علً أن ٌكون التفوٌض مكتوباً مولعاً من الوكالء السالف ذكرهم. وٌحك للسادة/ دمحم أحمد جالل أبو الف

بوتٌر و مارن جونستون ووكر مجتمعٌن التولٌع علً كافة أنواع العمود من بٌع وشراء لكافة ممتلكات الشركة ونمل الملكٌة بما فٌها 

العمارات والسٌارات بمختلف أنواعها واآلالت ولبض الثمن واخذ وإعطاء المخالصات ونمل الملكٌة وتسجٌلها واستالم واٌجار 

 912برلم       21191129ألراضً وكل ثابت ومنمول وكافة ممتلكات الشركة. ، تارٌخ : واستئجار ا

عبد الرحمن امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للوكالء المذكورٌن تفوٌض الغٌر فً بعض أو كل الصالحٌات  -  1376

م. وٌحك للسادة/ دمحم أحمد جالل أبو الفتوح خلٌل ونٌل الممنوحة لهم، علً أن ٌكون التفوٌض مكتوباً مولعاً من الوكالء السالف ذكره

بوتٌر و مارن جونستون ووكر مجتمعٌن التولٌع علً كافة أنواع العمود من بٌع وشراء لكافة ممتلكات الشركة ونمل الملكٌة بما فٌها 

كٌة وتسجٌلها واستالم واٌجار العمارات والسٌارات بمختلف أنواعها واآلالت ولبض الثمن واخذ وإعطاء المخالصات ونمل المل

 912برلم       21191129واستئجار األراضً وكل ثابت ومنمول وكافة ممتلكات الشركة. ، تارٌخ : 

دمحم أحمد جالل أبو الفتوح خلٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  للوكالء المذكورٌن تفوٌض الغٌر فً بعض أو كل  -  1377

الصالحٌات الممنوحة لهم، علً أن ٌكون التفوٌض مكتوباً مولعاً من الوكالء السالف ذكرهم. وٌحك للسادة/ دمحم أحمد جالل أبو 

رن جونستون ووكر مجتمعٌن التولٌع علً كافة أنواع العمود من بٌع وشراء لكافة ممتلكات الشركة الفتوح خلٌل ونٌل بوتٌر و ما

ونمل الملكٌة بما فٌها العمارات والسٌارات بمختلف أنواعها واآلالت ولبض الثمن واخذ وإعطاء المخالصات ونمل الملكٌة وتسجٌلها 

 912برلم       21191129كافة ممتلكات الشركة. ، تارٌخ : واستالم واٌجار واستئجار األراضً وكل ثابت ومنمول و

نٌل بوتٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للوكالء المذكورٌن تفوٌض الغٌر فً بعض أو كل الصالحٌات الممنوحة  -  1378

أبو الفتوح خلٌل ونٌل بوتٌر و  لهم، علً أن ٌكون التفوٌض مكتوباً مولعاً من الوكالء السالف ذكرهم. وٌحك للسادة/ دمحم أحمد جالل

مارن جونستون ووكر مجتمعٌن التولٌع علً كافة أنواع العمود من بٌع وشراء لكافة ممتلكات الشركة ونمل الملكٌة بما فٌها العمارات 
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ستئجار والسٌارات بمختلف أنواعها واآلالت ولبض الثمن واخذ وإعطاء المخالصات ونمل الملكٌة وتسجٌلها واستالم واٌجار وا

 912برلم       21191129األراضً وكل ثابت ومنمول وكافة ممتلكات الشركة. ، تارٌخ : 

-الموافمة على تفوٌض كالً من السٌدٌن : ---مجدى فإاد احمد عمر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  1379

السٌد المحاسب /  كامل الدسولى عبد -2ارة والعضو المنتدب السٌــــد الدكتور /  مجدى فإاد أحمد عمر رئٌس مجلس اإلد -1

السٌد الدكتور /  طارق دمحم عباس  مساعد رئٌس الشركة  -1-والساده : -اللطٌف مدٌر عام الشئون المالٌة )ندب () تولٌع أول ( 

السٌد المحاسب / دمحم مسعد احمد  -3 السٌد المحاسب / عز الدٌن عبد السالم مرسى    مدٌر عام المهمات-للبحوث والتسوٌك )ندب ( 

 146111برلم       21191129ابو علفة مدٌر عام مساعد باالدارة العامة للشئون ، تارٌخ : 

وذلن للتولٌع على الشٌكات  -مجدى فإاد احمد عمر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المالٌة  ) ندب ( ) تولٌع ثان (  -  1381

ٌداعات فى البنون وكافة العمل ٌات المصرفٌة وعلى أن ٌكون التولٌع مزدوج ألحد المفوضٌن لتولٌع أول الصادرة من الشركة واإل

 146111برلم       21191129وأحد المفوضٌن كتولٌع ثان ، تارٌخ : 

 ٌكون-ٌاسر عباس كمالى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تحول صفتة من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن  -  1381

حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد/ ٌاسر عباس كمالى محمود )منفردا( وٌمثل الشرٌن 

المتضامن الشركة فى عاللتها مع الغٌر وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات 

مٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص , وله حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات الحكومٌة وغٌر الحكو

 11531برلم       21191129والمنموالت وغٌرها باسم الشركة والغراض الشركة امام ، تارٌخ : 

ٌكون -شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ٌاسر عباس كمالى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تحول صفتة من  -  1382

حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد/ ٌاسر عباس كمالى محمود )منفردا( وٌمثل الشرٌن 

جمٌع الجهات المتضامن الشركة فى عاللتها مع الغٌر وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع 

الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص , وله حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن للعمارات 

 11531برلم       21191129والمنموالت وغٌرها باسم الشركة والغراض الشركة امام ، تارٌخ : 

ٌطة  مدٌر و شرٌن  الشهر العمارى , والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة ٌاسر عباس كمالى محمود  توصٌة بس -  1383

والمرض واى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح 

برلم       21191129اء الموصٌٌن ، تارٌخ : وغلك الحسابات , وله حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشرك

11531 

ٌاسر عباس كمالى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الشهر العمارى , والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة  -  1384

على الشٌكات وفتح والمرض واى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع 

برلم       21191129وغلك الحسابات , وله حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : 

11531 

خمٌس بدوى رمضان دمحم الفمى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد تعٌٌن مجلس االدارة وبنفس صالحٌاته ،  -  1385

 3377برلم       21191129تارٌخ : 

محمود عبد الفتاح محمود عبد هللا  شركة مساهمة  مدٌر فرع  معمل البحاث التربة واختبارات مواد الخرسانة والطرق  -  1386

االسكندرٌة ، -سٌدى جابر -مدٌنة اسٌد.سموحة -برج الصفا  3لخدمة نشاط الشركة بالعنوان الكائن : بالطابك االرضى عمارة رلم 

 3378برلم       21191129تارٌخ : 

احمد مرسى ابو السعود السوده  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  منتدب ممثالً عن شركة درٌم فور  -  1387

 138برلم       21191131. ، تارٌخ : - Dreem For Investmentsانفستمنتس

ب ممثالً عن شركة درٌم فور احمد مرسى ابو السعود السوده  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  منتد -  1388

 138برلم       21191131. ، تارٌخ : - Dreem For Investmentsانفستمنتس
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احمد مرسى ابو السعود السوده  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  منتدب ممثالً عن شركة درٌم فور  -  1389

 138برلم       21191131. ، تارٌخ : - Dreem For Investmentsانفستمنتس

احمد مرسى ابو السعود السوده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ممثالً عن شركة درٌم فور  -  1391

 138برلم       21191131. ، تارٌخ : - Dreem For Investmentsانفستمنتس

ور احمد مرسى ابو السعود السوده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ممثالً عن شركة درٌم ف -  1391

 138برلم       21191131. ، تارٌخ : - Dreem For Investmentsانفستمنتس

احمد مرسى ابو السعود السوده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ممثالً عن شركة درٌم فور  -  1392

 138برلم       21191131. ، تارٌخ : - Dreem For Investmentsانفستمنتس

 Dreemأبو الفضل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  منتدب ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتسرشٌد أحمد فهٌم  -  1393

For Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemرشٌد أحمد فهٌم أبو الفضل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  منتدب ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1394

For Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemرشٌد أحمد فهٌم أبو الفضل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  منتدب ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1395

For Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemادارة  منتدب ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس رشٌد أحمد فهٌم أبو الفضل  شركة مساهمة  عضو مجلس -  1396

For Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemرشٌد أحمد فهٌم أبو الفضل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1397

For Investments - : 138لم   بر    21191131. ، تارٌخ 

 Dreemرشٌد أحمد فهٌم أبو الفضل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1398

For Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemٌم فور انفستمنتسراوٌة رشٌد دمحم رشٌد راشد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  منتدب ممثالً عن شركة در -  1399

For Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemراوٌة رشٌد دمحم رشٌد راشد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  منتدب ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1411

For Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem رشٌد راشد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  منتدب ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتسراوٌة رشٌد دمحم -  1411

For Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemراوٌة رشٌد دمحم رشٌد راشد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1412

For Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemراوٌة رشٌد دمحم رشٌد راشد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1413

For Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemو مجلس ادارة  منتدب ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتسراوٌة رشٌد دمحم رشٌد راشد  شركة مساهمة  عض -  1414

For Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forحسنه دمحم رشٌد راشد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  منتدب ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1415

Investments - : 138رلم   ب    21191131. ، تارٌخ 
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 Dreem Forحسنه دمحم رشٌد راشد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  منتدب ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1416

Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forحسنه دمحم رشٌد راشد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  منتدب ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1417

Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forحسنه دمحم رشٌد راشد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1418

Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forحسنه دمحم رشٌد راشد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1419

Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forجلس ادارة  منتدب ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتسحسنه دمحم رشٌد راشد  شركة مساهمة  عضو م -  1411

Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemٌوسف محمود ٌوسف ربٌع  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  منتدب ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1411

For Investments - : 138لم   بر    21191131. ، تارٌخ 

 Dreemٌوسف محمود ٌوسف ربٌع  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  منتدب ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1412

For Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemانفستمنتسٌوسف محمود ٌوسف ربٌع  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  منتدب ممثالً عن شركة درٌم فور  -  1413

For Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemٌوسف محمود ٌوسف ربٌع  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منتدب ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1414

For Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemكة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منتدب ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتسٌوسف محمود ٌوسف ربٌع  شر -  1415

For Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemٌوسف محمود ٌوسف ربٌع  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منتدب ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1416

For Investments -138برلم       21191131:  . ، تارٌخ 

 Dreemاحمد مرسى ابو السعود السوده  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1417

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemرة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتساحمد مرسى ابو السعود السوده  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  إدا -  1418

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemاحمد مرسى ابو السعود السوده  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1419

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemاحمد مرسى ابو السعود السوده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1421

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemفستمنتساحمد مرسى ابو السعود السوده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور ان -  1421

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemاحمد مرسى ابو السعود السوده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1422

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 
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 Dreemتوصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس  رشٌد أحمد فهٌم أبو الفضل -  1423

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemرشٌد أحمد فهٌم أبو الفضل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1424

For Investments138برلم       21191131ٌخ : . ، تار 

 Dreemرشٌد أحمد فهٌم أبو الفضل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1425

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemمثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتسرشٌد أحمد فهٌم أبو الفضل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إدارة م -  1426

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemرشٌد أحمد فهٌم أبو الفضل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1427

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemٌد أحمد فهٌم أبو الفضل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتسرش -  1428

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemراوٌة رشٌد دمحم رشٌد راشد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1429

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemراوٌة رشٌد دمحم رشٌد راشد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1431

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemعضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس  راوٌة رشٌد دمحم رشٌد راشد  توصٌة بسٌطة -  1431

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemراوٌة رشٌد دمحم رشٌد راشد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1432

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemراوٌة رشٌد دمحم رشٌد راشد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1433

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemركة درٌم فور انفستمنتسراوٌة رشٌد دمحم رشٌد راشد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن ش -  1434

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forحسنه دمحم رشٌد راشد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1435

Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forحسنه دمحم رشٌد راشد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1436

Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forحسنه دمحم رشٌد راشد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1437

Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forحسنه دمحم رشٌد راشد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1438

Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتسحسنه دمحم رشٌد راشد  شركة مساهمة  عضو مجلس اد -  1439

Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 
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 Dreem Forحسنه دمحم رشٌد راشد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1441

Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemٌوسف محمود ٌوسف ربٌع  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1441

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemٌوسف محمود ٌوسف ربٌع  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1442

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemٌوسف محمود ٌوسف ربٌع  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1443

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتسٌوسف محمود ٌوسف ربٌع  شركة مساهمة  رئٌس مج -  1444

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemٌوسف محمود ٌوسف ربٌع  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1445

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemٌوسف محمود ٌوسف ربٌع  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1446

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forتساحمد مرسى ابو السعود السوده  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمن -  1447

Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forاحمد مرسى ابو السعود السوده  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1448

Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتساحمد مرسى ابو السعود السوده  تو -  1449

Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forاحمد مرسى ابو السعود السوده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1451

Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forاحمد مرسى ابو السعود السوده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1451

Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forدرٌم فور انفستمنتس احمد مرسى ابو السعود السوده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة -  1452

Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forرشٌد أحمد فهٌم أبو الفضل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1453

Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forو الفضل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتسرشٌد أحمد فهٌم أب -  1454

Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forرشٌد أحمد فهٌم أبو الفضل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1455

Investments -ٌ138برلم       21191131خ : . ، تار 

 Dreem Forرشٌد أحمد فهٌم أبو الفضل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1456

Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 340 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 Dreem Forكة درٌم فور انفستمنتسرشٌد أحمد فهٌم أبو الفضل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شر -  1457

Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forرشٌد أحمد فهٌم أبو الفضل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1458

Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forرشٌد راشد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس راوٌة رشٌد دمحم -  1459

Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forراوٌة رشٌد دمحم رشٌد راشد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1461

Investments - ، . : 138برلم       21191131تارٌخ 

 Dreem Forراوٌة رشٌد دمحم رشٌد راشد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1461

Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forعن شركة درٌم فور انفستمنتس راوٌة رشٌد دمحم رشٌد راشد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً  -  1462

Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forراوٌة رشٌد دمحم رشٌد راشد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1463

Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forراوٌة رشٌد دمحم رشٌد راشد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1464

Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forحسنه دمحم رشٌد راشد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1465

Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forحسنه دمحم رشٌد راشد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1466

Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forمثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتسحسنه دمحم رشٌد راشد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  م -  1467

Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forحسنه دمحم رشٌد راشد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1468

Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forرشٌد راشد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس حسنه دمحم -  1469

Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forحسنه دمحم رشٌد راشد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1471

Investments - 138برلم       21191131: . ، تارٌخ 

 Dreem Forٌوسف محمود ٌوسف ربٌع  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1471

Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forفور انفستمنتسٌوسف محمود ٌوسف ربٌع  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم  -  1472

Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forٌوسف محمود ٌوسف ربٌع  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1473

Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 341 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 Dreem Forمساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس ٌوسف محمود ٌوسف ربٌع  شركة -  1474

Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forٌوسف محمود ٌوسف ربٌع  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1475

Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forٌوسف محمود ٌوسف ربٌع  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1476

Investments - : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemور انفستمنتساحمد مرسى ابو السعود السوده  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم ف -  1477

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemاحمد مرسى ابو السعود السوده  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1478

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemد السوده  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتساحمد مرسى ابو السعو -  1479

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemاحمد مرسى ابو السعود السوده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1481

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemاحمد مرسى ابو السعود السوده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1481

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتساحمد مرسى ابو السعود السوده  شركة مساهمة  عضو مج -  1482

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemرشٌد أحمد فهٌم أبو الفضل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1483

For Investments : 138   برلم    21191131. ، تارٌخ 

 Dreemرشٌد أحمد فهٌم أبو الفضل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1484

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemر انفستمنتسرشٌد أحمد فهٌم أبو الفضل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فو -  1485

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemرشٌد أحمد فهٌم أبو الفضل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1486

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتسرشٌد أحمد فهٌم أبو الفض -  1487

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemرشٌد أحمد فهٌم أبو الفضل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1488

For Investments138برلم       21191131رٌخ : . ، تا 

 Dreemراوٌة رشٌد دمحم رشٌد راشد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1489

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتسراوٌة رشٌد دمحم رشٌد راشد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  إدار -  1491

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 342 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 Dreemراوٌة رشٌد دمحم رشٌد راشد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1491

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemراوٌة رشٌد دمحم رشٌد راشد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1492

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemراوٌة رشٌد دمحم رشٌد راشد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1493

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemستمنتسراوٌة رشٌد دمحم رشٌد راشد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انف -  1494

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forحسنه دمحم رشٌد راشد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1495

Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forعضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس حسنه دمحم رشٌد راشد  توصٌة بسٌطة  -  1496

Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forحسنه دمحم رشٌد راشد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1497

Investments : 138لم   بر    21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forحسنه دمحم رشٌد راشد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1498

Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forنتسحسنه دمحم رشٌد راشد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستم -  1499

Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forحسنه دمحم رشٌد راشد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1511

Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemئٌس مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتسٌوسف محمود ٌوسف ربٌع  توصٌة بسٌطة  ر -  1511

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemٌوسف محمود ٌوسف ربٌع  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1512

For Investments : 138رلم   ب    21191131. ، تارٌخ 

 Dreemٌوسف محمود ٌوسف ربٌع  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1513

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemنفستمنتسٌوسف محمود ٌوسف ربٌع  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور ا -  1514

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemٌوسف محمود ٌوسف ربٌع  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1515

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreemاهمة  رئٌس مجلس ادارة  إدارة ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتسٌوسف محمود ٌوسف ربٌع  شركة مس -  1516

For Investments : 138برلم       21191131. ، تارٌخ 

 Dreem Forاحمد مرسى ابو السعود السوده  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1517

Investments -.- ٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات ٌملن حك التول

من مجلس اإلدارة ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو ووكالء مفوضٌن أو ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 343 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ت الشركة وتعهداتها وكل شخص مفوض بالتولٌع على منفردٌن أو مجتمعٌن، وٌملن رئٌس مجلس اإلدارة حك التولٌع على معامال

 138برلم       21191131هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة ، تارٌخ : 

 Dreem Forاحمد مرسى ابو السعود السوده  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1518

Investments -.-  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات

من مجلس اإلدارة ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو ووكالء مفوضٌن أو ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة 

ئٌس مجلس اإلدارة حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها وكل شخص مفوض بالتولٌع على منفردٌن أو مجتمعٌن، وٌملن ر

 138برلم       21191131هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة ، تارٌخ : 

 Dreem Forممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس  احمد مرسى ابو السعود السوده  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة -  1519

Investments -.-  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات

عن الشركة من مجلس اإلدارة ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو ووكالء مفوضٌن أو ٌخولهم أٌضا حك التولٌع 

منفردٌن أو مجتمعٌن، وٌملن رئٌس مجلس اإلدارة حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها وكل شخص مفوض بالتولٌع على 

 138برلم       21191131هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة ، تارٌخ : 

 Dreem Forد السوده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتساحمد مرسى ابو السعو -  1511

Investments -.-  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات

الء مفوضٌن أو ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة من مجلس اإلدارة ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو ووك

منفردٌن أو مجتمعٌن، وٌملن رئٌس مجلس اإلدارة حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها وكل شخص مفوض بالتولٌع على 

 138رلم   ب    21191131هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة ، تارٌخ : 

 Dreem Forاحمد مرسى ابو السعود السوده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1511

Investments -.-  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات

ارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو ووكالء مفوضٌن أو ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة من مجلس اإلدارة ولمجلس اإلد

منفردٌن أو مجتمعٌن، وٌملن رئٌس مجلس اإلدارة حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها وكل شخص مفوض بالتولٌع على 

 138برلم       21191131ً أن ٌعٌن عدة ، تارٌخ : هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة، ولمجلس اإلدارة الحك ف

 Dreem Forاحمد مرسى ابو السعود السوده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1512

Investments -.-  والتعهدات ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت

من مجلس اإلدارة ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو ووكالء مفوضٌن أو ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة 

منفردٌن أو مجتمعٌن، وٌملن رئٌس مجلس اإلدارة حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها وكل شخص مفوض بالتولٌع على 

 138برلم       21191131ن مجلس اإلدارة، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة ، تارٌخ : هذه المعامالت والتعهدات م

 Dreem Forرشٌد أحمد فهٌم أبو الفضل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1513

Investments -.- ص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخ

من مجلس اإلدارة ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو ووكالء مفوضٌن أو ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة 

ولٌع على منفردٌن أو مجتمعٌن، وٌملن رئٌس مجلس اإلدارة حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها وكل شخص مفوض بالت

 138برلم       21191131هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة ، تارٌخ : 

 Dreem Forرشٌد أحمد فهٌم أبو الفضل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1514

Investments -.-  على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات ٌملن حك التولٌع

من مجلس اإلدارة ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو ووكالء مفوضٌن أو ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة 

الشركة وتعهداتها وكل شخص مفوض بالتولٌع على منفردٌن أو مجتمعٌن، وٌملن رئٌس مجلس اإلدارة حك التولٌع على معامالت 

 138برلم       21191131هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة ، تارٌخ : 

 Dreem Forرشٌد أحمد فهٌم أبو الفضل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1515

Investments -.-  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات

من مجلس اإلدارة ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو ووكالء مفوضٌن أو ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة 
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لس اإلدارة حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها وكل شخص مفوض بالتولٌع على منفردٌن أو مجتمعٌن، وٌملن رئٌس مج

 138برلم       21191131هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة ، تارٌخ : 

 Dreem Forعن شركة درٌم فور انفستمنتسرشٌد أحمد فهٌم أبو الفضل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً  -  1516

Investments -.-  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات

 من مجلس اإلدارة ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو ووكالء مفوضٌن أو ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة

منفردٌن أو مجتمعٌن، وٌملن رئٌس مجلس اإلدارة حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها وكل شخص مفوض بالتولٌع على 

 138برلم       21191131هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة ، تارٌخ : 

 Dreem Forكة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتسرشٌد أحمد فهٌم أبو الفضل  شر -  1517

Investments -.-  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات

و ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة من مجلس اإلدارة ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو ووكالء مفوضٌن أ

منفردٌن أو مجتمعٌن، وٌملن رئٌس مجلس اإلدارة حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها وكل شخص مفوض بالتولٌع على 

 138برلم       21191131هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة ، تارٌخ : 

 Dreem Forرشٌد أحمد فهٌم أبو الفضل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1518

Investments -.-  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات

ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو ووكالء مفوضٌن أو ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة من مجلس اإلدارة ولمجلس اإلدارة الحك فً أن 

منفردٌن أو مجتمعٌن، وٌملن رئٌس مجلس اإلدارة حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها وكل شخص مفوض بالتولٌع على 

 138برلم       21191131تارٌخ :  هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة ،

 Dreem Forراوٌة رشٌد دمحم رشٌد راشد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1519

Investments -.-  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات

اإلدارة ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو ووكالء مفوضٌن أو ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة  من مجلس

منفردٌن أو مجتمعٌن، وٌملن رئٌس مجلس اإلدارة حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها وكل شخص مفوض بالتولٌع على 

 138برلم       21191131لمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة ، تارٌخ : هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة، و

 Dreem Forراوٌة رشٌد دمحم رشٌد راشد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1521

Investments -.-  على هذه المعامالت والتعهدات ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع

من مجلس اإلدارة ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو ووكالء مفوضٌن أو ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة 

منفردٌن أو مجتمعٌن، وٌملن رئٌس مجلس اإلدارة حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها وكل شخص مفوض بالتولٌع على 

 138برلم       21191131عامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة ، تارٌخ : هذه الم

 Dreem Forراوٌة رشٌد دمحم رشٌد راشد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1521

Investments -.- ركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات ٌملن حك التولٌع على معامالت الش

من مجلس اإلدارة ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو ووكالء مفوضٌن أو ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة 

ا وكل شخص مفوض بالتولٌع على منفردٌن أو مجتمعٌن، وٌملن رئٌس مجلس اإلدارة حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداته

 138برلم       21191131هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة ، تارٌخ : 

 Dreem Forراوٌة رشٌد دمحم رشٌد راشد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1522

Investments -.-  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات

أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو ووكالء مفوضٌن أو ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة من مجلس اإلدارة ولمجلس اإلدارة الحك فً 

منفردٌن أو مجتمعٌن، وٌملن رئٌس مجلس اإلدارة حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها وكل شخص مفوض بالتولٌع على 

 138برلم       21191131ة ، تارٌخ : هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عد

 Dreem Forراوٌة رشٌد دمحم رشٌد راشد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1523

Investments -.-  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات

جلس اإلدارة ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو ووكالء مفوضٌن أو ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة من م
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 345 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

منفردٌن أو مجتمعٌن، وٌملن رئٌس مجلس اإلدارة حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها وكل شخص مفوض بالتولٌع على 

 138برلم       21191131، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة ، تارٌخ : هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة

 Dreem Forراوٌة رشٌد دمحم رشٌد راشد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1524

Investments -.- ٌع على هذه المعامالت والتعهدات ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتول

من مجلس اإلدارة ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو ووكالء مفوضٌن أو ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة 

منفردٌن أو مجتمعٌن، وٌملن رئٌس مجلس اإلدارة حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها وكل شخص مفوض بالتولٌع على 

 138برلم       21191131المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة ، تارٌخ : هذه 

 Dreem Forحسنه دمحم رشٌد راشد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1525

Investments -.- وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة

من مجلس اإلدارة ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو ووكالء مفوضٌن أو ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة 

كل شخص مفوض بالتولٌع على منفردٌن أو مجتمعٌن، وٌملن رئٌس مجلس اإلدارة حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها و

 138برلم       21191131هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة ، تارٌخ : 

 Dreem Forحسنه دمحم رشٌد راشد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1526

Investments -.-  حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات ٌملن

من مجلس اإلدارة ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو ووكالء مفوضٌن أو ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة 

لى معامالت الشركة وتعهداتها وكل شخص مفوض بالتولٌع على منفردٌن أو مجتمعٌن، وٌملن رئٌس مجلس اإلدارة حك التولٌع ع

 138برلم       21191131هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة ، تارٌخ : 

 Dreem Forحسنه دمحم رشٌد راشد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1527

Investments -.-  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات

من مجلس اإلدارة ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو ووكالء مفوضٌن أو ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة 

ئٌس مجلس اإلدارة حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها وكل شخص مفوض بالتولٌع على منفردٌن أو مجتمعٌن، وٌملن ر

 138برلم       21191131هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة ، تارٌخ : 

 Dreem Forعن شركة درٌم فور انفستمنتس حسنه دمحم رشٌد راشد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً  -  1528

Investments -.-  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات

ة من مجلس اإلدارة ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو ووكالء مفوضٌن أو ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشرك

منفردٌن أو مجتمعٌن، وٌملن رئٌس مجلس اإلدارة حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها وكل شخص مفوض بالتولٌع على 

 138برلم       21191131هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة ، تارٌخ : 

 Dreem Forساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتسحسنه دمحم رشٌد راشد  شركة م -  1529

Investments -.-  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات

ولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة من مجلس اإلدارة ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو ووكالء مفوضٌن أو ٌخ

منفردٌن أو مجتمعٌن، وٌملن رئٌس مجلس اإلدارة حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها وكل شخص مفوض بالتولٌع على 

 138برلم       21191131هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة ، تارٌخ : 

 Dreem Forحسنه دمحم رشٌد راشد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1531

Investments -.-  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات

مدٌرٌن أو ووكالء مفوضٌن أو ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة من مجلس اإلدارة ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة 

منفردٌن أو مجتمعٌن، وٌملن رئٌس مجلس اإلدارة حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها وكل شخص مفوض بالتولٌع على 

 138برلم       21191131هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة ، تارٌخ : 

 Dreem Forٌوسف محمود ٌوسف ربٌع  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1531

Investments -.-  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات

لس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو ووكالء مفوضٌن أو ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة من مجلس اإلدارة ولمج
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منفردٌن أو مجتمعٌن، وٌملن رئٌس مجلس اإلدارة حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها وكل شخص مفوض بالتولٌع على 

 138برلم       21191131الحك فً أن ٌعٌن عدة ، تارٌخ :  هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة، ولمجلس اإلدارة

 Dreem Forٌوسف محمود ٌوسف ربٌع  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1532

Investments -.- والتعهدات  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت

من مجلس اإلدارة ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو ووكالء مفوضٌن أو ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة 

منفردٌن أو مجتمعٌن، وٌملن رئٌس مجلس اإلدارة حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها وكل شخص مفوض بالتولٌع على 

 138برلم       21191131من مجلس اإلدارة، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة ، تارٌخ : هذه المعامالت والتعهدات 

 Dreem Forٌوسف محمود ٌوسف ربٌع  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1533

Investments -.-  مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص

من مجلس اإلدارة ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو ووكالء مفوضٌن أو ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة 

ٌع على منفردٌن أو مجتمعٌن، وٌملن رئٌس مجلس اإلدارة حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها وكل شخص مفوض بالتول

 138برلم       21191131هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة ، تارٌخ : 

 Dreem Forٌوسف محمود ٌوسف ربٌع  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1534

Investments -.- عامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات ٌملن حك التولٌع على م

من مجلس اإلدارة ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو ووكالء مفوضٌن أو ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة 

ة وتعهداتها وكل شخص مفوض بالتولٌع على منفردٌن أو مجتمعٌن، وٌملن رئٌس مجلس اإلدارة حك التولٌع على معامالت الشرك

 138برلم       21191131هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة ، تارٌخ : 

 Dreem Forٌوسف محمود ٌوسف ربٌع  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌم فور انفستمنتس -  1535

Investments -.-  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات

من مجلس اإلدارة ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو ووكالء مفوضٌن أو ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة 

رة حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها وكل شخص مفوض بالتولٌع على منفردٌن أو مجتمعٌن، وٌملن رئٌس مجلس اإلدا

 138برلم       21191131هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة ، تارٌخ : 

 Dreem Forم فور انفستمنتسٌوسف محمود ٌوسف ربٌع  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثالً عن شركة درٌ -  1536

Investments -.-  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات

من مجلس اإلدارة ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو ووكالء مفوضٌن أو ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة 

مجتمعٌن، وٌملن رئٌس مجلس اإلدارة حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها وكل شخص مفوض بالتولٌع على  منفردٌن أو

 138برلم       21191131هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة ، تارٌخ : 

ة  عضو مجلس ادارة  مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضاً حك احمد مرسى ابو السعود السوده  توصٌة بسٌط -  1537

التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، وٌكون للسٌد رئٌس مجلس اإلدارة حك التعامل امام الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة 

ك الحسابات لدي جمٌع البنون والتولٌع وٌكون له الحك فً التولٌع علً عمود البٌع وااللتراض من البنون و عمود الرهن وفتح وغل

علً العمود الخاصة بذلن والتولٌع امام البنون بكافة أنواعها وفً جمٌع تعامالتها وله فً ذلن أوسع السلطات وله حك التولٌع علً 

 138برلم       21191131عمود البٌع والتصرف فً األصول المملوكة للشركة والتعامل مع ، تارٌخ : 

مد مرسى ابو السعود السوده  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضاً حك اح -  1538

التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، وٌكون للسٌد رئٌس مجلس اإلدارة حك التعامل امام الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة 

لتراض من البنون و عمود الرهن وفتح وغلك الحسابات لدي جمٌع البنون والتولٌع وٌكون له الحك فً التولٌع علً عمود البٌع واال

علً العمود الخاصة بذلن والتولٌع امام البنون بكافة أنواعها وفً جمٌع تعامالتها وله فً ذلن أوسع السلطات وله حك التولٌع علً 

 138برلم       21191131خ : عمود البٌع والتصرف فً األصول المملوكة للشركة والتعامل مع ، تارٌ

احمد مرسى ابو السعود السوده  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضاً حك  -  1539

التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، وٌكون للسٌد رئٌس مجلس اإلدارة حك التعامل امام الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة 

ه الحك فً التولٌع علً عمود البٌع وااللتراض من البنون و عمود الرهن وفتح وغلك الحسابات لدي جمٌع البنون والتولٌع وٌكون ل
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علً العمود الخاصة بذلن والتولٌع امام البنون بكافة أنواعها وفً جمٌع تعامالتها وله فً ذلن أوسع السلطات وله حك التولٌع علً 

 138برلم       21191131ول المملوكة للشركة والتعامل مع ، تارٌخ : عمود البٌع والتصرف فً األص

احمد مرسى ابو السعود السوده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضاً حك  -  1541

م الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، وٌكون للسٌد رئٌس مجلس اإلدارة حك التعامل اما

وٌكون له الحك فً التولٌع علً عمود البٌع وااللتراض من البنون و عمود الرهن وفتح وغلك الحسابات لدي جمٌع البنون والتولٌع 

لتولٌع علً علً العمود الخاصة بذلن والتولٌع امام البنون بكافة أنواعها وفً جمٌع تعامالتها وله فً ذلن أوسع السلطات وله حك ا

 138برلم       21191131عمود البٌع والتصرف فً األصول المملوكة للشركة والتعامل مع ، تارٌخ : 

احمد مرسى ابو السعود السوده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضاً حك  -  1541

لسٌد رئٌس مجلس اإلدارة حك التعامل امام الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، وٌكون ل

وٌكون له الحك فً التولٌع علً عمود البٌع وااللتراض من البنون و عمود الرهن وفتح وغلك الحسابات لدي جمٌع البنون والتولٌع 

تها وله فً ذلن أوسع السلطات وله حك التولٌع علً علً العمود الخاصة بذلن والتولٌع امام البنون بكافة أنواعها وفً جمٌع تعامال

 138برلم       21191131عمود البٌع والتصرف فً األصول المملوكة للشركة والتعامل مع ، تارٌخ : 

احمد مرسى ابو السعود السوده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضاً حك  -  1542

ن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، وٌكون للسٌد رئٌس مجلس اإلدارة حك التعامل امام الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة التولٌع ع

وٌكون له الحك فً التولٌع علً عمود البٌع وااللتراض من البنون و عمود الرهن وفتح وغلك الحسابات لدي جمٌع البنون والتولٌع 

م البنون بكافة أنواعها وفً جمٌع تعامالتها وله فً ذلن أوسع السلطات وله حك التولٌع علً علً العمود الخاصة بذلن والتولٌع اما

 138برلم       21191131عمود البٌع والتصرف فً األصول المملوكة للشركة والتعامل مع ، تارٌخ : 

وضٌن وأن ٌخولهم أٌضاً حك رشٌد أحمد فهٌم أبو الفضل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  مدٌرٌن أو وكالء مف -  1543

التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، وٌكون للسٌد رئٌس مجلس اإلدارة حك التعامل امام الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة 

وٌكون له الحك فً التولٌع علً عمود البٌع وااللتراض من البنون و عمود الرهن وفتح وغلك الحسابات لدي جمٌع البنون والتولٌع 

لً العمود الخاصة بذلن والتولٌع امام البنون بكافة أنواعها وفً جمٌع تعامالتها وله فً ذلن أوسع السلطات وله حك التولٌع علً ع

 138برلم       21191131عمود البٌع والتصرف فً األصول المملوكة للشركة والتعامل مع ، تارٌخ : 

عضو مجلس ادارة  مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضاً حك رشٌد أحمد فهٌم أبو الفضل  توصٌة بسٌطة   -  1544

التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، وٌكون للسٌد رئٌس مجلس اإلدارة حك التعامل امام الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة 

لحسابات لدي جمٌع البنون والتولٌع وٌكون له الحك فً التولٌع علً عمود البٌع وااللتراض من البنون و عمود الرهن وفتح وغلك ا

علً العمود الخاصة بذلن والتولٌع امام البنون بكافة أنواعها وفً جمٌع تعامالتها وله فً ذلن أوسع السلطات وله حك التولٌع علً 

 138برلم       21191131عمود البٌع والتصرف فً األصول المملوكة للشركة والتعامل مع ، تارٌخ : 

أحمد فهٌم أبو الفضل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضاً حك رشٌد  -  1545

التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، وٌكون للسٌد رئٌس مجلس اإلدارة حك التعامل امام الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة 

من البنون و عمود الرهن وفتح وغلك الحسابات لدي جمٌع البنون والتولٌع وٌكون له الحك فً التولٌع علً عمود البٌع وااللتراض 

علً العمود الخاصة بذلن والتولٌع امام البنون بكافة أنواعها وفً جمٌع تعامالتها وله فً ذلن أوسع السلطات وله حك التولٌع علً 

 138برلم       21191131عمود البٌع والتصرف فً األصول المملوكة للشركة والتعامل مع ، تارٌخ : 

رشٌد أحمد فهٌم أبو الفضل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضاً حك  -  1546

التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، وٌكون للسٌد رئٌس مجلس اإلدارة حك التعامل امام الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة 

التولٌع علً عمود البٌع وااللتراض من البنون و عمود الرهن وفتح وغلك الحسابات لدي جمٌع البنون والتولٌع  وٌكون له الحك فً

علً العمود الخاصة بذلن والتولٌع امام البنون بكافة أنواعها وفً جمٌع تعامالتها وله فً ذلن أوسع السلطات وله حك التولٌع علً 

 138برلم       21191131كة للشركة والتعامل مع ، تارٌخ : عمود البٌع والتصرف فً األصول المملو

رشٌد أحمد فهٌم أبو الفضل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضاً حك  -  1547

سمٌة والغٌر رسمٌة التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، وٌكون للسٌد رئٌس مجلس اإلدارة حك التعامل امام الجهات الر

وٌكون له الحك فً التولٌع علً عمود البٌع وااللتراض من البنون و عمود الرهن وفتح وغلك الحسابات لدي جمٌع البنون والتولٌع 
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علً العمود الخاصة بذلن والتولٌع امام البنون بكافة أنواعها وفً جمٌع تعامالتها وله فً ذلن أوسع السلطات وله حك التولٌع علً 

 138برلم       21191131مود البٌع والتصرف فً األصول المملوكة للشركة والتعامل مع ، تارٌخ : ع

رشٌد أحمد فهٌم أبو الفضل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضاً حك  -  1548

اإلدارة حك التعامل امام الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، وٌكون للسٌد رئٌس مجلس 

وٌكون له الحك فً التولٌع علً عمود البٌع وااللتراض من البنون و عمود الرهن وفتح وغلك الحسابات لدي جمٌع البنون والتولٌع 

أوسع السلطات وله حك التولٌع علً  علً العمود الخاصة بذلن والتولٌع امام البنون بكافة أنواعها وفً جمٌع تعامالتها وله فً ذلن

 138برلم       21191131عمود البٌع والتصرف فً األصول المملوكة للشركة والتعامل مع ، تارٌخ : 

راوٌة رشٌد دمحم رشٌد راشد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضاً حك  -  1549

أو مجتمعٌن ، وٌكون للسٌد رئٌس مجلس اإلدارة حك التعامل امام الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة التولٌع عن الشركة منفردٌن 

وٌكون له الحك فً التولٌع علً عمود البٌع وااللتراض من البنون و عمود الرهن وفتح وغلك الحسابات لدي جمٌع البنون والتولٌع 

واعها وفً جمٌع تعامالتها وله فً ذلن أوسع السلطات وله حك التولٌع علً علً العمود الخاصة بذلن والتولٌع امام البنون بكافة أن

 138برلم       21191131عمود البٌع والتصرف فً األصول المملوكة للشركة والتعامل مع ، تارٌخ : 

أٌضاً حك راوٌة رشٌد دمحم رشٌد راشد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم  -  1551

التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، وٌكون للسٌد رئٌس مجلس اإلدارة حك التعامل امام الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة 

وٌكون له الحك فً التولٌع علً عمود البٌع وااللتراض من البنون و عمود الرهن وفتح وغلك الحسابات لدي جمٌع البنون والتولٌع 

بذلن والتولٌع امام البنون بكافة أنواعها وفً جمٌع تعامالتها وله فً ذلن أوسع السلطات وله حك التولٌع علً  علً العمود الخاصة

 138برلم       21191131عمود البٌع والتصرف فً األصول المملوكة للشركة والتعامل مع ، تارٌخ : 

راوٌة رشٌد دمحم رشٌد راشد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضاً حك  -  1551

التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، وٌكون للسٌد رئٌس مجلس اإلدارة حك التعامل امام الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة 

بٌع وااللتراض من البنون و عمود الرهن وفتح وغلك الحسابات لدي جمٌع البنون والتولٌع وٌكون له الحك فً التولٌع علً عمود ال

علً العمود الخاصة بذلن والتولٌع امام البنون بكافة أنواعها وفً جمٌع تعامالتها وله فً ذلن أوسع السلطات وله حك التولٌع علً 

 138برلم       21191131ع ، تارٌخ : عمود البٌع والتصرف فً األصول المملوكة للشركة والتعامل م

راوٌة رشٌد دمحم رشٌد راشد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضاً حك  -  1552

التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، وٌكون للسٌد رئٌس مجلس اإلدارة حك التعامل امام الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة 

ٌكون له الحك فً التولٌع علً عمود البٌع وااللتراض من البنون و عمود الرهن وفتح وغلك الحسابات لدي جمٌع البنون والتولٌع و

علً العمود الخاصة بذلن والتولٌع امام البنون بكافة أنواعها وفً جمٌع تعامالتها وله فً ذلن أوسع السلطات وله حك التولٌع علً 

 138برلم       21191131ً األصول المملوكة للشركة والتعامل مع ، تارٌخ : عمود البٌع والتصرف ف

راوٌة رشٌد دمحم رشٌد راشد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضاً حك  -  1553

امام الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة  التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، وٌكون للسٌد رئٌس مجلس اإلدارة حك التعامل

وٌكون له الحك فً التولٌع علً عمود البٌع وااللتراض من البنون و عمود الرهن وفتح وغلك الحسابات لدي جمٌع البنون والتولٌع 

حك التولٌع علً علً العمود الخاصة بذلن والتولٌع امام البنون بكافة أنواعها وفً جمٌع تعامالتها وله فً ذلن أوسع السلطات وله 

 138برلم       21191131عمود البٌع والتصرف فً األصول المملوكة للشركة والتعامل مع ، تارٌخ : 

راوٌة رشٌد دمحم رشٌد راشد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضاً حك  -  1554

للسٌد رئٌس مجلس اإلدارة حك التعامل امام الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة  التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، وٌكون

وٌكون له الحك فً التولٌع علً عمود البٌع وااللتراض من البنون و عمود الرهن وفتح وغلك الحسابات لدي جمٌع البنون والتولٌع 

مالتها وله فً ذلن أوسع السلطات وله حك التولٌع علً علً العمود الخاصة بذلن والتولٌع امام البنون بكافة أنواعها وفً جمٌع تعا

 138برلم       21191131عمود البٌع والتصرف فً األصول المملوكة للشركة والتعامل مع ، تارٌخ : 

حسنه دمحم رشٌد راشد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضاً حك التولٌع عن  -  1555

كة منفردٌن أو مجتمعٌن ، وٌكون للسٌد رئٌس مجلس اإلدارة حك التعامل امام الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة وٌكون له الحك الشر

فً التولٌع علً عمود البٌع وااللتراض من البنون و عمود الرهن وفتح وغلك الحسابات لدي جمٌع البنون والتولٌع علً العمود 
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ون بكافة أنواعها وفً جمٌع تعامالتها وله فً ذلن أوسع السلطات وله حك التولٌع علً عمود البٌع الخاصة بذلن والتولٌع امام البن

 138برلم       21191131والتصرف فً األصول المملوكة للشركة والتعامل مع ، تارٌخ : 

ولهم أٌضاً حك التولٌع عن حسنه دمحم رشٌد راشد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخ -  1556

الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، وٌكون للسٌد رئٌس مجلس اإلدارة حك التعامل امام الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة وٌكون له الحك 

فً التولٌع علً عمود البٌع وااللتراض من البنون و عمود الرهن وفتح وغلك الحسابات لدي جمٌع البنون والتولٌع علً العمود 

لخاصة بذلن والتولٌع امام البنون بكافة أنواعها وفً جمٌع تعامالتها وله فً ذلن أوسع السلطات وله حك التولٌع علً عمود البٌع ا

 138برلم       21191131والتصرف فً األصول المملوكة للشركة والتعامل مع ، تارٌخ : 

مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضاً حك التولٌع عن حسنه دمحم رشٌد راشد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة   -  1557

الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، وٌكون للسٌد رئٌس مجلس اإلدارة حك التعامل امام الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة وٌكون له الحك 

البنون والتولٌع علً العمود  فً التولٌع علً عمود البٌع وااللتراض من البنون و عمود الرهن وفتح وغلك الحسابات لدي جمٌع

الخاصة بذلن والتولٌع امام البنون بكافة أنواعها وفً جمٌع تعامالتها وله فً ذلن أوسع السلطات وله حك التولٌع علً عمود البٌع 

 138برلم       21191131والتصرف فً األصول المملوكة للشركة والتعامل مع ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضاً حك التولٌع عن حسنه دمحم رشٌد راشد   -  1558

الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، وٌكون للسٌد رئٌس مجلس اإلدارة حك التعامل امام الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة وٌكون له الحك 

ن وفتح وغلك الحسابات لدي جمٌع البنون والتولٌع علً العمود فً التولٌع علً عمود البٌع وااللتراض من البنون و عمود الره

الخاصة بذلن والتولٌع امام البنون بكافة أنواعها وفً جمٌع تعامالتها وله فً ذلن أوسع السلطات وله حك التولٌع علً عمود البٌع 

 138برلم       21191131والتصرف فً األصول المملوكة للشركة والتعامل مع ، تارٌخ : 

حسنه دمحم رشٌد راشد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضاً حك التولٌع عن  -  1559

الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، وٌكون للسٌد رئٌس مجلس اإلدارة حك التعامل امام الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة وٌكون له الحك 

اللتراض من البنون و عمود الرهن وفتح وغلك الحسابات لدي جمٌع البنون والتولٌع علً العمود فً التولٌع علً عمود البٌع وا

الخاصة بذلن والتولٌع امام البنون بكافة أنواعها وفً جمٌع تعامالتها وله فً ذلن أوسع السلطات وله حك التولٌع علً عمود البٌع 

 138برلم       21191131رٌخ : والتصرف فً األصول المملوكة للشركة والتعامل مع ، تا

حسنه دمحم رشٌد راشد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضاً حك التولٌع عن  -  1561

 الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، وٌكون للسٌد رئٌس مجلس اإلدارة حك التعامل امام الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة وٌكون له الحك

فً التولٌع علً عمود البٌع وااللتراض من البنون و عمود الرهن وفتح وغلك الحسابات لدي جمٌع البنون والتولٌع علً العمود 

الخاصة بذلن والتولٌع امام البنون بكافة أنواعها وفً جمٌع تعامالتها وله فً ذلن أوسع السلطات وله حك التولٌع علً عمود البٌع 

 138برلم       21191131ملوكة للشركة والتعامل مع ، تارٌخ : والتصرف فً األصول الم

ٌوسف محمود ٌوسف ربٌع  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضاً حك  -  1561

سمٌة والغٌر رسمٌة التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، وٌكون للسٌد رئٌس مجلس اإلدارة حك التعامل امام الجهات الر

وٌكون له الحك فً التولٌع علً عمود البٌع وااللتراض من البنون و عمود الرهن وفتح وغلك الحسابات لدي جمٌع البنون والتولٌع 

علً العمود الخاصة بذلن والتولٌع امام البنون بكافة أنواعها وفً جمٌع تعامالتها وله فً ذلن أوسع السلطات وله حك التولٌع علً 

 138برلم       21191131مود البٌع والتصرف فً األصول المملوكة للشركة والتعامل مع ، تارٌخ : ع

ٌوسف محمود ٌوسف ربٌع  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضاً حك  -  1562

دارة حك التعامل امام الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، وٌكون للسٌد رئٌس مجلس اإل

وٌكون له الحك فً التولٌع علً عمود البٌع وااللتراض من البنون و عمود الرهن وفتح وغلك الحسابات لدي جمٌع البنون والتولٌع 

سع السلطات وله حك التولٌع علً علً العمود الخاصة بذلن والتولٌع امام البنون بكافة أنواعها وفً جمٌع تعامالتها وله فً ذلن أو

 138برلم       21191131عمود البٌع والتصرف فً األصول المملوكة للشركة والتعامل مع ، تارٌخ : 

ٌوسف محمود ٌوسف ربٌع  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضاً حك  -  1563

عٌن ، وٌكون للسٌد رئٌس مجلس اإلدارة حك التعامل امام الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتم

وٌكون له الحك فً التولٌع علً عمود البٌع وااللتراض من البنون و عمود الرهن وفتح وغلك الحسابات لدي جمٌع البنون والتولٌع 
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فً جمٌع تعامالتها وله فً ذلن أوسع السلطات وله حك التولٌع علً علً العمود الخاصة بذلن والتولٌع امام البنون بكافة أنواعها و

 138برلم       21191131عمود البٌع والتصرف فً األصول المملوكة للشركة والتعامل مع ، تارٌخ : 

ٌوسف محمود ٌوسف ربٌع  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضاً حك  -  1564

تولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، وٌكون للسٌد رئٌس مجلس اإلدارة حك التعامل امام الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة ال

وٌكون له الحك فً التولٌع علً عمود البٌع وااللتراض من البنون و عمود الرهن وفتح وغلك الحسابات لدي جمٌع البنون والتولٌع 

لٌع امام البنون بكافة أنواعها وفً جمٌع تعامالتها وله فً ذلن أوسع السلطات وله حك التولٌع علً علً العمود الخاصة بذلن والتو

 138برلم       21191131عمود البٌع والتصرف فً األصول المملوكة للشركة والتعامل مع ، تارٌخ : 

ء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضاً حك ٌوسف محمود ٌوسف ربٌع  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مدٌرٌن أو وكال -  1565

التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، وٌكون للسٌد رئٌس مجلس اإلدارة حك التعامل امام الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة 

ٌع وٌكون له الحك فً التولٌع علً عمود البٌع وااللتراض من البنون و عمود الرهن وفتح وغلك الحسابات لدي جمٌع البنون والتول

علً العمود الخاصة بذلن والتولٌع امام البنون بكافة أنواعها وفً جمٌع تعامالتها وله فً ذلن أوسع السلطات وله حك التولٌع علً 

 138برلم       21191131عمود البٌع والتصرف فً األصول المملوكة للشركة والتعامل مع ، تارٌخ : 

رئٌس مجلس ادارة  مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضاً حك ٌوسف محمود ٌوسف ربٌع  شركة مساهمة   -  1566

التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، وٌكون للسٌد رئٌس مجلس اإلدارة حك التعامل امام الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة 

الحسابات لدي جمٌع البنون والتولٌع وٌكون له الحك فً التولٌع علً عمود البٌع وااللتراض من البنون و عمود الرهن وفتح وغلك 

علً العمود الخاصة بذلن والتولٌع امام البنون بكافة أنواعها وفً جمٌع تعامالتها وله فً ذلن أوسع السلطات وله حك التولٌع علً 

 138برلم       21191131عمود البٌع والتصرف فً األصول المملوكة للشركة والتعامل مع ، تارٌخ : 

مرسى ابو السعود السوده  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة لتحمٌك  احمد -  1567

أغراض الشركة وله حك التولٌع علً عمود التؤسٌس والتعدٌل والكفالة للشركات وله الحك فً تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما 

 138برلم       21191131تارٌخ :  سبك وكل ذلن نٌابة عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن. ،

احمد مرسى ابو السعود السوده  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة لتحمٌك  -  1568

أغراض الشركة وله حك التولٌع علً عمود التؤسٌس والتعدٌل والكفالة للشركات وله الحك فً تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما 

 138برلم       21191131كل ذلن نٌابة عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن. ، تارٌخ : سبك و

احمد مرسى ابو السعود السوده  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة لتحمٌك  -  1569

له الحك فً تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما أغراض الشركة وله حك التولٌع علً عمود التؤسٌس والتعدٌل والكفالة للشركات و

 138برلم       21191131سبك وكل ذلن نٌابة عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن. ، تارٌخ : 

احمد مرسى ابو السعود السوده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة لتحمٌك  -  1571

علً عمود التؤسٌس والتعدٌل والكفالة للشركات وله الحك فً تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما أغراض الشركة وله حك التولٌع 

 138برلم       21191131سبك وكل ذلن نٌابة عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن. ، تارٌخ : 

الحكومٌة لتحمٌك احمد مرسى ابو السعود السوده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كافة الجهات الحكومٌة وغٌر  -  1571

أغراض الشركة وله حك التولٌع علً عمود التؤسٌس والتعدٌل والكفالة للشركات وله الحك فً تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما 

 138برلم       21191131سبك وكل ذلن نٌابة عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن. ، تارٌخ : 

عضو مجلس ادارة  كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة لتحمٌك   احمد مرسى ابو السعود السوده  شركة مساهمة -  1572

أغراض الشركة وله حك التولٌع علً عمود التؤسٌس والتعدٌل والكفالة للشركات وله الحك فً تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما 

 138برلم       21191131سبك وكل ذلن نٌابة عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن. ، تارٌخ : 

رشٌد أحمد فهٌم أبو الفضل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة لتحمٌك أغراض  -  1573

الشركة وله حك التولٌع علً عمود التؤسٌس والتعدٌل والكفالة للشركات وله الحك فً تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما سبك وكل 

 138برلم       21191131ٌن. ، تارٌخ : ذلن نٌابة عن الشركة مجتمعٌن او منفرد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 351 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

رشٌد أحمد فهٌم أبو الفضل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة لتحمٌك أغراض  -  1574

وكل  الشركة وله حك التولٌع علً عمود التؤسٌس والتعدٌل والكفالة للشركات وله الحك فً تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما سبك

 138برلم       21191131ذلن نٌابة عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن. ، تارٌخ : 

رشٌد أحمد فهٌم أبو الفضل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة لتحمٌك أغراض  -  1575

ه الحك فً تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما سبك وكل الشركة وله حك التولٌع علً عمود التؤسٌس والتعدٌل والكفالة للشركات ول

 138برلم       21191131ذلن نٌابة عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن. ، تارٌخ : 

رشٌد أحمد فهٌم أبو الفضل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة لتحمٌك أغراض  -  1576

عمود التؤسٌس والتعدٌل والكفالة للشركات وله الحك فً تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما سبك وكل الشركة وله حك التولٌع علً 

 138برلم       21191131ذلن نٌابة عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن. ، تارٌخ : 

ة لتحمٌك أغراض رشٌد أحمد فهٌم أبو الفضل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌ -  1577

الشركة وله حك التولٌع علً عمود التؤسٌس والتعدٌل والكفالة للشركات وله الحك فً تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما سبك وكل 

 138برلم       21191131ذلن نٌابة عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن. ، تارٌخ : 

ادارة  كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة لتحمٌك أغراض  رشٌد أحمد فهٌم أبو الفضل  شركة مساهمة  عضو مجلس -  1578

الشركة وله حك التولٌع علً عمود التؤسٌس والتعدٌل والكفالة للشركات وله الحك فً تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما سبك وكل 

 138برلم       21191131ذلن نٌابة عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن. ، تارٌخ : 

رشٌد دمحم رشٌد راشد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة لتحمٌك أغراض راوٌة  -  1579

الشركة وله حك التولٌع علً عمود التؤسٌس والتعدٌل والكفالة للشركات وله الحك فً تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما سبك وكل 

 138برلم       21191131ٌخ : ذلن نٌابة عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن. ، تار

راوٌة رشٌد دمحم رشٌد راشد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة لتحمٌك أغراض  -  1581

الشركة وله حك التولٌع علً عمود التؤسٌس والتعدٌل والكفالة للشركات وله الحك فً تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما سبك وكل 

 138برلم       21191131منفردٌن. ، تارٌخ : ذلن نٌابة عن الشركة مجتمعٌن او 

راوٌة رشٌد دمحم رشٌد راشد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة لتحمٌك أغراض  -  1581

ما سبك وكل الشركة وله حك التولٌع علً عمود التؤسٌس والتعدٌل والكفالة للشركات وله الحك فً تفوٌض الغٌر فً كل او بعض 

 138برلم       21191131ذلن نٌابة عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن. ، تارٌخ : 

راوٌة رشٌد دمحم رشٌد راشد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة لتحمٌك أغراض  -  1582

ركات وله الحك فً تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما سبك وكل الشركة وله حك التولٌع علً عمود التؤسٌس والتعدٌل والكفالة للش

 138برلم       21191131ذلن نٌابة عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن. ، تارٌخ : 

راوٌة رشٌد دمحم رشٌد راشد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة لتحمٌك أغراض  -  1583

لٌع علً عمود التؤسٌس والتعدٌل والكفالة للشركات وله الحك فً تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما سبك وكل الشركة وله حك التو

 138برلم       21191131ذلن نٌابة عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن. ، تارٌخ : 

ر الحكومٌة لتحمٌك أغراض راوٌة رشٌد دمحم رشٌد راشد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كافة الجهات الحكومٌة وغٌ -  1584

الشركة وله حك التولٌع علً عمود التؤسٌس والتعدٌل والكفالة للشركات وله الحك فً تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما سبك وكل 

 138برلم       21191131ذلن نٌابة عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن. ، تارٌخ : 

مجلس ادارة  كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة لتحمٌك أغراض حسنه دمحم رشٌد راشد  توصٌة بسٌطة  عضو  -  1585

الشركة وله حك التولٌع علً عمود التؤسٌس والتعدٌل والكفالة للشركات وله الحك فً تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما سبك وكل 

 138برلم       21191131ذلن نٌابة عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن. ، تارٌخ : 
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نه دمحم رشٌد راشد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة لتحمٌك أغراض حس -  1586

الشركة وله حك التولٌع علً عمود التؤسٌس والتعدٌل والكفالة للشركات وله الحك فً تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما سبك وكل 

 138برلم       21191131:  ذلن نٌابة عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن. ، تارٌخ

حسنه دمحم رشٌد راشد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة لتحمٌك أغراض  -  1587

الشركة وله حك التولٌع علً عمود التؤسٌس والتعدٌل والكفالة للشركات وله الحك فً تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما سبك وكل 

 138برلم       21191131ن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن. ، تارٌخ : ذلن نٌابة ع

حسنه دمحم رشٌد راشد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة لتحمٌك أغراض  -  1588

فً كل او بعض ما سبك وكل  الشركة وله حك التولٌع علً عمود التؤسٌس والتعدٌل والكفالة للشركات وله الحك فً تفوٌض الغٌر

 138برلم       21191131ذلن نٌابة عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن. ، تارٌخ : 

حسنه دمحم رشٌد راشد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة لتحمٌك أغراض  -  1589

فالة للشركات وله الحك فً تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما سبك وكل الشركة وله حك التولٌع علً عمود التؤسٌس والتعدٌل والك

 138برلم       21191131ذلن نٌابة عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن. ، تارٌخ : 

حسنه دمحم رشٌد راشد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة لتحمٌك أغراض  -  1591

تولٌع علً عمود التؤسٌس والتعدٌل والكفالة للشركات وله الحك فً تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما سبك وكل الشركة وله حك ال

 138برلم       21191131ذلن نٌابة عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن. ، تارٌخ : 

الحكومٌة لتحمٌك أغراض ٌوسف محمود ٌوسف ربٌع  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  كافة الجهات الحكومٌة وغٌر  -  1591

الشركة وله حك التولٌع علً عمود التؤسٌس والتعدٌل والكفالة للشركات وله الحك فً تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما سبك وكل 

 138برلم       21191131ذلن نٌابة عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن. ، تارٌخ : 

مجلس ادارة  كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة لتحمٌك أغراض ٌوسف محمود ٌوسف ربٌع  توصٌة بسٌطة  رئٌس  -  1592

الشركة وله حك التولٌع علً عمود التؤسٌس والتعدٌل والكفالة للشركات وله الحك فً تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما سبك وكل 

 138برلم       21191131ذلن نٌابة عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن. ، تارٌخ : 

سف محمود ٌوسف ربٌع  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة لتحمٌك أغراض ٌو -  1593

الشركة وله حك التولٌع علً عمود التؤسٌس والتعدٌل والكفالة للشركات وله الحك فً تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما سبك وكل 

 138برلم       21191131ٌخ : ذلن نٌابة عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن. ، تار

ٌوسف محمود ٌوسف ربٌع  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة لتحمٌك أغراض  -  1594

الشركة وله حك التولٌع علً عمود التؤسٌس والتعدٌل والكفالة للشركات وله الحك فً تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما سبك وكل 

 138برلم       21191131بة عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن. ، تارٌخ : ذلن نٌا

ٌوسف محمود ٌوسف ربٌع  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة لتحمٌك أغراض  -  1595

الغٌر فً كل او بعض ما سبك وكل  الشركة وله حك التولٌع علً عمود التؤسٌس والتعدٌل والكفالة للشركات وله الحك فً تفوٌض

 138برلم       21191131ذلن نٌابة عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن. ، تارٌخ : 

ٌوسف محمود ٌوسف ربٌع  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة لتحمٌك أغراض  -  1596

دٌل والكفالة للشركات وله الحك فً تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما سبك وكل الشركة وله حك التولٌع علً عمود التؤسٌس والتع

 138برلم       21191131ذلن نٌابة عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن. ، تارٌخ : 

شرٌف عبد المنعم محمود السخاوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة واعضاء صالحٌات  -  1597

حك  التولٌع علً معامالت الشركه وتعهدتها كل شخص مفوض بالتولٌع علً هذا المعامالت والتعهدات من مجلس االداره ٌملن -

 ولمجلس االداراره الحك فً ان ٌعٌن عده مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم حك التولٌع عن الشركه منفردٌن او مجتمعٌن 

ا حك التعامل بؤسم الشركه وضمن اغرضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر وللسٌد / رمضان عابدٌن حامد هارون  منفرد

 9712برلم       21191131حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 353 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ٌملن حك  -االدارة واعضاء صالحٌات  هادى السٌد عوض السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس -  1598

التولٌع علً معامالت الشركه وتعهدتها كل شخص مفوض بالتولٌع علً هذا المعامالت والتعهدات من مجلس االداره ولمجلس 

 االداراره الحك فً ان ٌعٌن عده مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم حك التولٌع عن الشركه منفردٌن او مجتمعٌن 

رمضان عابدٌن حامد هارون  منفردا حك التعامل بؤسم الشركه وضمن اغرضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر وللسٌد / 

 9712برلم       21191131حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل ، تارٌخ : 

رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة واعضاء  رمضان عابدٌن حامد هارون  شركة مساهمة  -  1599

ٌملن حك  التولٌع علً معامالت الشركه وتعهدتها كل شخص مفوض بالتولٌع علً هذا المعامالت والتعهدات من -صالحٌات 

تولٌع عن الشركه منفردٌن او مجلس االداره ولمجلس االداراره الحك فً ان ٌعٌن عده مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم حك ال

 مجتمعٌن 

وللسٌد / رمضان عابدٌن حامد هارون  منفردا حك التعامل بؤسم الشركه وضمن اغرضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر 

 9712برلم       21191131حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل ، تارٌخ : 

شرٌف عبد المنعم محمود السخاوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مع جمٌع البنون من سحب واٌداع والتولٌع علً  -  1611

الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االفراج عن رأس المال وكافه صور التعامل مع البنون 

غرضها وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم والمصارف وكل ذلن بؤسم الشركه وضمن ا

واجورهم وله الحك فً لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود 

 9712برلم       21191131ع علً ، تارٌخ : والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد اوباالجل وله حك التولٌ

هادى السٌد عوض السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مع جمٌع البنون من سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات  -  1611

وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االفراج عن رأس المال وكافه صور التعامل مع البنون 

صارف وكل ذلن بؤسم الشركه وضمن اغرضها وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم والم

واجورهم وله الحك فً لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود 

 9712برلم       21191131ه بالنمد اوباالجل وله حك التولٌع علً ، تارٌخ : والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشرك

رمضان عابدٌن حامد هارون  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  مع جمٌع البنون من سحب واٌداع  -  1612

عن رأس المال وكافه صور  والتولٌع علً الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االفراج

التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن بؤسم الشركه وضمن اغرضها وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركه 

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله الحك فً لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه 

برلم       21191131والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد اوباالجل وله حك التولٌع علً ، تارٌخ :  العمود

9712 

شرٌف عبد المنعم محمود السخاوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عمود الشراء واللتراض والرهن والبٌع الصول  -  1613

سٌارات واالرضً والمنموالت باسم الشركه ولصالحها وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او الشركه وممتلكاتها العمارٌه وال

    21191131بعض ما ذكر)على ان ٌسبك بٌع االصول  والصول على موافمة المسبمة من الجمعٌة العامة لالختصاص ( ، تارٌخ : 

 9712برلم   

جلس ادارة  عمود الشراء واللتراض والرهن والبٌع الصول الشركه هادى السٌد عوض السٌد  شركة مساهمة  عضو م -  1614

وممتلكاتها العمارٌه والسٌارات واالرضً والمنموالت باسم الشركه ولصالحها وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما 

برلم       21191131، تارٌخ : ذكر)على ان ٌسبك بٌع االصول  والصول على موافمة المسبمة من الجمعٌة العامة لالختصاص ( 

9712 

رمضان عابدٌن حامد هارون  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  عمود الشراء واللتراض والرهن والبٌع  -  1615

 الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه والسٌارات واالرضً والمنموالت باسم الشركه ولصالحها وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً

كل او بعض ما ذكر)على ان ٌسبك بٌع االصول  والصول على موافمة المسبمة من الجمعٌة العامة لالختصاص ( ، تارٌخ : 

 9712برلم       21191131



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 354 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ماجد دمحم دمحم حسن ابووادى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌرٌن وظائفهم لمدة غٌر محددة ، تارٌخ :  -  1616

 12481برلم       21191131

اٌهاب على دمحم محمود الشربٌنً  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌرٌن وظائفهم لمدة غٌر محددة ، تارٌخ :  -  1617

 12481برلم       21191131

محمود اٌمن دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تشكٌل مجلس االدارة و تحدٌد اختصاصات  اعضاء مجلس  -  1618

 االدارة  

داخلة و ٌكون للسٌد/ اٌمن دمحم سلٌمان دمحم رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب )منفردا ( الحك فً اجراء كافه العمود والمعامالت ال

ضمن غرض الشركة وعلً االخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافائتهم ولبض 

ودفع كافه المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك 

 4523برلم       21191131او باالجل والتولٌع ، تارٌخ :  بمعامالت الشركة بالنمد

دمحم اٌمن دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تشكٌل مجلس االدارة و تحدٌد اختصاصات  اعضاء مجلس  -  1619

 االدارة  

فً اجراء كافه العمود والمعامالت الداخلة و ٌكون للسٌد/ اٌمن دمحم سلٌمان دمحم رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب )منفردا ( الحك 

ضمن غرض الشركة وعلً االخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافائتهم ولبض 

التً تتعلك  ودفع كافه المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات

 4523برلم       21191131بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل والتولٌع ، تارٌخ : 

اٌمن دمحم سلٌمان دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تشكٌل مجلس االدارة و تحدٌد اختصاصات   -  1611

 اعضاء مجلس االدارة  

ٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب )منفردا ( الحك فً اجراء كافه العمود والمعامالت الداخلة و ٌكون للسٌد/ اٌمن دمحم سلٌمان دمحم رئ

ضمن غرض الشركة وعلً االخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافائتهم ولبض 

لتجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك ودفع كافه المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌة ا

 4523برلم       21191131بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل والتولٌع ، تارٌخ : 

محمود اٌمن دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  علً عمود استالم االراضً والمبانً و الحك فً التولٌع  -  1611

لتسهٌالت االئتمانٌه بكافه انواعها واي نوع من المعامالت المالٌة مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌة كالسحب علً عمود ا

واالٌداع وااللتراض وفتح وغلك الحسابات والتولٌع علً الشٌكات واالفراج عن رأس مال الشركة وحك االدارة والتولٌع علً 

لها امام كافه الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة وفً ابرام كافه العمود والمعامالت العمود والمستخلصات الخاصه بالشركة وتمثٌ

 4523برلم       21191131الداخلة ضمن غرض الشركة.وحك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

راضً والمبانً و الحك فً التولٌع علً دمحم اٌمن دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  علً عمود استالم اال -  1612

عمود التسهٌالت االئتمانٌه بكافه انواعها واي نوع من المعامالت المالٌة مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع 

علً العمود وااللتراض وفتح وغلك الحسابات والتولٌع علً الشٌكات واالفراج عن رأس مال الشركة وحك االدارة والتولٌع 

والمستخلصات الخاصه بالشركة وتمثٌلها امام كافه الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة وفً ابرام كافه العمود والمعامالت الداخلة 

 4523برلم       21191131ضمن غرض الشركة.وحك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  علً عمود استالم االراضً والمبانً و الحك فً  اٌمن دمحم سلٌمان دمحم  شركة -  1613

التولٌع علً عمود التسهٌالت االئتمانٌه بكافه انواعها واي نوع من المعامالت المالٌة مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌة 

لشٌكات واالفراج عن رأس مال الشركة وحك االدارة والتولٌع كالسحب واالٌداع وااللتراض وفتح وغلك الحسابات والتولٌع علً ا

علً العمود والمستخلصات الخاصه بالشركة وتمثٌلها امام كافه الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة وفً ابرام كافه العمود والمعامالت 

 4523برلم       21191131الداخلة ضمن غرض الشركة.وحك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 أحمد مصطفً حمد  شركة مساهمة  مدٌر  تفوٌض االستاذ/  أحمد مصطفً حمد  -  1614



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 355 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

فً التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع  

والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وغلك الحسابات  الخاص بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن والبٌع والشراء وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل 

معامالت الشركة بالنمد وباالجل . ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك ب

 4975برلم       21191131، تارٌخ : 

رٌهام السٌد دمحم حسن عوٌس  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر ادارى  ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللتها مع الغٌر ولهما  -  1615

ما عدا ما إحتفظ به صراحة عمد الشركة أو مجتمعون أومنفردون فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل بإسمها فٌ

 المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة.

وللمدٌرون السٌد / أٌمن مختار السعٌد الدسولى منفرداً وللسٌد / دمحم عمر إبراهٌم دمحم عمار والسٌدة / رٌهام السٌد دمحم حسن عوٌس  

لة ضمن غرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمى )مجتمعان فمط( إجراء كافة العمود والمعامالت الداخ

 13847برلم       21191131الشركة وتحدٌد ، تارٌخ : 

اٌمن مختار السعٌد الدسولى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللتها مع الغٌر ولهما  -  1616

السلطات إلدارة الشركة والتعامل بإسمها فٌما عدا ما إحتفظ به صراحة عمد الشركة أو  مجتمعون أومنفردون فى هذا الصدد أوسع

 المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة.

وللمدٌرون السٌد / أٌمن مختار السعٌد الدسولى منفرداً وللسٌد / دمحم عمر إبراهٌم دمحم عمار والسٌدة / رٌهام السٌد دمحم حسن عوٌس  

ن فمط( إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمى )مجتمعا

 13847برلم       21191131الشركة وتحدٌد ، تارٌخ : 

ولهما  دمحم عمر ابراهٌم دمحم عمار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللتها مع الغٌر -  1617

مجتمعون أومنفردون فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل بإسمها فٌما عدا ما إحتفظ به صراحة عمد الشركة أو 

 المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة.

السٌدة / رٌهام السٌد دمحم حسن عوٌس وللمدٌرون السٌد / أٌمن مختار السعٌد الدسولى منفرداً وللسٌد / دمحم عمر إبراهٌم دمحم عمار و 

)مجتمعان فمط( إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمى 

 13847برلم       21191131الشركة وتحدٌد ، تارٌخ : 

ى  مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالغ رٌهام السٌد دمحم حسن عوٌس  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر ادار -  1618

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

ات والمبادالت واإللتراض بطرٌك الشركة بالنمد أو باألجل. والحك فى شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والمشترٌ

اإلعتمادات والمروض غٌر المفتوح بها إعتمادات بالبنون ،والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والبنون 

 13847برلم       21191131والمصارف والهٌئات المالٌة بؤى نوع من المعامالت المالٌة كالسحب ، تارٌخ : 

لسعٌد الدسولى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالغ اٌمن مختار ا -  1619

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

مواد والمهمات والبضائع والمنموالت والمشترٌات والمبادالت واإللتراض بطرٌك الشركة بالنمد أو باألجل. والحك فى شراء جمٌع ال

اإلعتمادات والمروض غٌر المفتوح بها إعتمادات بالبنون ،والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والبنون 

 13847برلم       21191131والمصارف والهٌئات المالٌة بؤى نوع من المعامالت المالٌة كالسحب ، تارٌخ : 

دمحم عمر ابراهٌم دمحم عمار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالغ  -  1621

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

ركة بالنمد أو باألجل. والحك فى شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والمشترٌات والمبادالت واإللتراض بطرٌك الش

اإلعتمادات والمروض غٌر المفتوح بها إعتمادات بالبنون ،والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والبنون 

 13847برلم       21191131ع من المعامالت المالٌة كالسحب ، تارٌخ : والمصارف والهٌئات المالٌة بؤى نو

رٌهام السٌد دمحم حسن عوٌس  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر ادارى  واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات  -  1621

ٌارات والرهون ،وكذلن اإلشتران فى واإلفراج عن رأسمال الشركة ، وبٌع المحالت التجارٌة والعمارات والمنموالت والس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 356 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

المإسسات األخرى وال ٌكون التصرف ملزماً للشركة إال إذا ولعه المدٌران مشفوعاً بالصفة التى ٌتعامل بها والحك فى توكٌل الغٌر 

، تارٌخ : فى كل أو بعض ما ذكر وتعٌٌن األستاذ / أٌمن مختار السعٌد الدسولى مدٌراً مسئوالً عن نشاط التخلٌص الجمركى. 

 13847برلم       21191131

اٌمن مختار السعٌد الدسولى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات  -  1622

 واإلفراج عن رأسمال الشركة ، وبٌع المحالت التجارٌة والعمارات والمنموالت والسٌارات والرهون ،وكذلن اإلشتران فى

المإسسات األخرى وال ٌكون التصرف ملزماً للشركة إال إذا ولعه المدٌران مشفوعاً بالصفة التى ٌتعامل بها والحك فى توكٌل الغٌر 

فى كل أو بعض ما ذكر وتعٌٌن األستاذ / أٌمن مختار السعٌد الدسولى مدٌراً مسئوالً عن نشاط التخلٌص الجمركى. ، تارٌخ : 

 13847برلم       21191131

دمحم عمر ابراهٌم دمحم عمار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات  -  1623

واإلفراج عن رأسمال الشركة ، وبٌع المحالت التجارٌة والعمارات والمنموالت والسٌارات والرهون ،وكذلن اإلشتران فى 

ف ملزماً للشركة إال إذا ولعه المدٌران مشفوعاً بالصفة التى ٌتعامل بها والحك فى توكٌل الغٌر المإسسات األخرى وال ٌكون التصر

فى كل أو بعض ما ذكر وتعٌٌن األستاذ / أٌمن مختار السعٌد الدسولى مدٌراً مسئوالً عن نشاط التخلٌص الجمركى. ، تارٌخ : 

 13847برلم       21191131

 شاكر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله من مدٌر الفرع الكائن :وائل سعد رمضان دمحم  -  1624

 6322برلم       21191131اإلسكندرٌة. ، تارٌخ :  -سٌدى جابر  -كفر عبده  -شارع على باشا ذو الفمار  42

 ئن :محمود دمحم سامى محمود ناجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله من مدٌر الفرع الكا -  1625

 6322برلم       21191131اإلسكندرٌة. ، تارٌخ :  -سٌدى جابر  -كفر عبده  -شارع على باشا ذو الفمار  42

 دمحم عاطف ابراهٌم عطٌه دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  استماله من مدٌر الفرع الكائن : -  1626

 6322برلم       21191131اإلسكندرٌة. ، تارٌخ :  -سٌدى جابر  -كفر عبده  -شارع على باشا ذو الفمار  42

 احمد عربى احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  استماله من مدٌر الفرع الكائن : -  1627

 6322برلم       21191131اإلسكندرٌة. ، تارٌخ :  -سٌدى جابر  -كفر عبده  -شارع على باشا ذو الفمار  42

 محمود اسامه سعد دمحم عٌد  شركة مساهمة  مدٌر عام  استماله من مدٌر الفرع الكائن : -  1628

 6322برلم       21191131اإلسكندرٌة. ، تارٌخ :  -سٌدى جابر  -كفر عبده  -شارع على باشا ذو الفمار  42

 دارة  استماله من مدٌر الفرع الكائن :دمحم ذكى احمد رشٌدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ا -  1629

 6322برلم       21191131اإلسكندرٌة. ، تارٌخ :  -سٌدى جابر  -كفر عبده  -شارع على باشا ذو الفمار  42

شارع مدٌنة المعراج شمة  2125وائل سعد رمضان دمحم شاكر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الكائن فى العمار رلم  -  1631

 6322برلم       21191131لبساتٌن ، تارٌخ : ا -3رلم 

شارع مدٌنة المعراج  2125محمود دمحم سامى محمود ناجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الكائن فى العمار رلم  -  1631

 6322برلم       21191131البساتٌن ، تارٌخ :  -3شمة رلم 

 -3شارع مدٌنة المعراج شمة رلم  2125مدٌر فرع  الكائن فى العمار رلم دمحم عاطف ابراهٌم عطٌه دمحم  شركة مساهمة   -  1632

 6322برلم       21191131البساتٌن ، تارٌخ : 

البساتٌن ،  -3شارع مدٌنة المعراج شمة رلم  2125احمد عربى احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الكائن فى العمار رلم  -  1633

 6322برلم       21191131تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 357 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -3شارع مدٌنة المعراج شمة رلم  2125محمود اسامه سعد دمحم عٌد  شركة مساهمة  مدٌر عام  الكائن فى العمار رلم  -  1634

 6322برلم       21191131البساتٌن ، تارٌخ : 

ج شمة رلم شارع مدٌنة المعرا 2125دمحم ذكى احمد رشٌدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الكائن فى العمار رلم  -  1635

 6322برلم       21191131البساتٌن ، تارٌخ :  -3

وائل سعد رمضان دمحم شاكر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد تعٌٌن اعضاء مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1636

 6322برلم       21191131

تعٌٌن اعضاء مجلس االدارة ، تارٌخ : محمود دمحم سامى محمود ناجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد  -  1637

 6322برلم       21191131

    21191131دمحم عاطف ابراهٌم عطٌه دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجدٌد تعٌٌن اعضاء مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1638

 6322برلم   

برلم       21191131دارة ، تارٌخ : احمد عربى احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجدٌد تعٌٌن اعضاء مجلس اال -  1639

6322 

برلم       21191131محمود اسامه سعد دمحم عٌد  شركة مساهمة  مدٌر عام  تجدٌد تعٌٌن اعضاء مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1641

6322 

    21191131ٌخ : دمحم ذكى احمد رشٌدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد تعٌٌن اعضاء مجلس االدارة ، تار -  1641

 6322برلم   

 اسامة حمدان تمام -  1642

محمود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض   

ء مفوضٌن وأن ٌخولهم بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة، وللمجلس الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكال

أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن، ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب )اسامة حمدان تمام محمود( ونائب 

 رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب )اكرم حسن فوزي دمحم( منفردٌن أو مجتمعٌن الحــك فــً التعامل باسم الشركـــــــــة 

 13689برلم       21191131اضهـــــــا أمــــــــام جمٌـــــع الجهات ، تارٌخ : وضمن أغر

 اسامة حمدان تمام -  1643

محمود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع   

ا ٌحك لهما منفردٌن أو مجتمعٌن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف فً الخاص بكافة أشكالهم ولصالحها وضمن أغراضها. كم

فتح وغلك الحسابات وسحب واٌداع واصدار دفاتر الشٌكات والتولٌع على الشٌكات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك 

ذلن باسم الشركة وضمن االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل 

 13689برلم       21191131أغراضها، وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة ، تارٌخ : 

 اسامة حمدان تمام -  1644

ولصالحها، محمود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات باسم الشركة   

ولهما حك المبض ودفع المبالغ وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة بالشركة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات 

والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل، ولهما الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

 13689برلم       21191131ن لهما حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فً كل أو بعض ماذكر. ، تارٌخ : وأجورهم، وكذل

صفا عبد الرحمن السٌد السماحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب له كافة الصالحٌات التى ٌخولها  -  1645

وتمثٌلها أمام المطاع الحكومى ولطاع األعمال العام والمطاع  المانون لرئٌس مجلس اإل دارة وتتمثل فى :له حك التولٌع عن الشركة

الخاص وفٌما ٌتعلك بجمٌع أوجه نشاط الشركة كما له الحك فى إبرام العمود والمعامالت والتولٌع على العمود اإلبتدائٌة والنهائٌه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 358 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ٌة وسجل المستوردٌن والمصدرٌن والتعالدات وأمام مصلحة الشهر العمارى والسجل التجارى والغرفة التجارٌة والتؤمٌنات اإلجتماع

 2182برلم       21191131الخاصة بؤعمال الشركة كما له الحك فى رفع المضاٌا وله ، تارٌخ : 

احمد عبدالرحمن السٌد السماحً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وعضو منتدب له كافة الصالحٌات التى ٌخولها  -  1646

 دارة وتتمثل فى :له حك التولٌع عن الشركة وتمثٌلها أمام المطاع الحكومى ولطاع األعمال العام والمطاع المانون لرئٌس مجلس اإل

الخاص وفٌما ٌتعلك بجمٌع أوجه نشاط الشركة كما له الحك فى إبرام العمود والمعامالت والتولٌع على العمود اإلبتدائٌة والنهائٌه 

جارى والغرفة التجارٌة والتؤمٌنات اإلجتماعٌة وسجل المستوردٌن والمصدرٌن والتعالدات وأمام مصلحة الشهر العمارى والسجل الت

 2182برلم       21191131الخاصة بؤعمال الشركة كما له الحك فى رفع المضاٌا وله ، تارٌخ : 

رامى دمحم حسن احمد طهٌو  شركة مساهمة  مدٌر  وعضو منتدب له كافة الصالحٌات التى ٌخولها المانون لرئٌس مجلس  -  1647

اإل دارة وتتمثل فى :له حك التولٌع عن الشركة وتمثٌلها أمام المطاع الحكومى ولطاع األعمال العام والمطاع الخاص وفٌما ٌتعلك 

ا له الحك فى إبرام العمود والمعامالت والتولٌع على العمود اإلبتدائٌة والنهائٌه وأمام مصلحة الشهر بجمٌع أوجه نشاط الشركة كم

العمارى والسجل التجارى والغرفة التجارٌة والتؤمٌنات اإلجتماعٌة وسجل المستوردٌن والمصدرٌن والتعالدات الخاصة بؤعمال 

 2182برلم       21191131 الشركة كما له الحك فى رفع المضاٌا وله ، تارٌخ :

اٌمان محمود عبد المجٌد دروٌش  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب له كافة الصالحٌات التى ٌخولها  -  1648

المانون لرئٌس مجلس اإل دارة وتتمثل فى :له حك التولٌع عن الشركة وتمثٌلها أمام المطاع الحكومى ولطاع األعمال العام والمطاع 

اص وفٌما ٌتعلك بجمٌع أوجه نشاط الشركة كما له الحك فى إبرام العمود والمعامالت والتولٌع على العمود اإلبتدائٌة والنهائٌه الخ

وأمام مصلحة الشهر العمارى والسجل التجارى والغرفة التجارٌة والتؤمٌنات اإلجتماعٌة وسجل المستوردٌن والمصدرٌن والتعالدات 

 2182برلم       21191131كما له الحك فى رفع المضاٌا وله ، تارٌخ : الخاصة بؤعمال الشركة 

السٌد عبد الرحمن السٌد السماحى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب له كافة الصالحٌات التى ٌخولها  -  1649

اع الحكومى ولطاع األعمال العام والمطاع المانون لرئٌس مجلس اإل دارة وتتمثل فى :له حك التولٌع عن الشركة وتمثٌلها أمام المط

الخاص وفٌما ٌتعلك بجمٌع أوجه نشاط الشركة كما له الحك فى إبرام العمود والمعامالت والتولٌع على العمود اإلبتدائٌة والنهائٌه 

والمصدرٌن والتعالدات وأمام مصلحة الشهر العمارى والسجل التجارى والغرفة التجارٌة والتؤمٌنات اإلجتماعٌة وسجل المستوردٌن 

 2182برلم       21191131الخاصة بؤعمال الشركة كما له الحك فى رفع المضاٌا وله ، تارٌخ : 

دمحم عبدالرحمن السٌد السماحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب له كافة الصالحٌات التى ٌخولها  -  1651

حك التولٌع عن الشركة وتمثٌلها أمام المطاع الحكومى ولطاع األعمال العام والمطاع  المانون لرئٌس مجلس اإل دارة وتتمثل فى :له

الخاص وفٌما ٌتعلك بجمٌع أوجه نشاط الشركة كما له الحك فى إبرام العمود والمعامالت والتولٌع على العمود اإلبتدائٌة والنهائٌه 

ة والتؤمٌنات اإلجتماعٌة وسجل المستوردٌن والمصدرٌن والتعالدات وأمام مصلحة الشهر العمارى والسجل التجارى والغرفة التجارٌ

 2182برلم       21191131الخاصة بؤعمال الشركة كما له الحك فى رفع المضاٌا وله ، تارٌخ : 

صفا عبد الرحمن السٌد السماحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض وتوكٌل من ٌراه من المحامٌٌن  -  1651

ٌن والتولٌع على عمود تؤسٌس الشركات وتعدٌالتها أمام السجل التجارى والضرائب والغرفة التجارٌة والشهر العمارى والمحاسب

وهٌئة اإلستثمار الخاص بإندماج الشركة فى بعض الشركات الجدٌدة فى هذا الشؤن وكذا له حك فى فتح الحسابات الجارٌة واإلٌداع 

داع والتولٌع على الشٌكات الصادرة من الشركة للغٌر وإعتماد أذون الصرف كما له حك والتعامل مع البنون فى السحب واإلٌ

برلم       21191131التظهٌر للشٌكات والسندات وكذلن له حك اإللتراض والرهن من البنون وبٌع أصول الشركة ، تارٌخ : 

2182 

رة  تفوٌض وتوكٌل من ٌراه من المحامٌٌن والمحاسبٌن احمد عبدالرحمن السٌد السماحً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادا -  1652

والتولٌع على عمود تؤسٌس الشركات وتعدٌالتها أمام السجل التجارى والضرائب والغرفة التجارٌة والشهر العمارى وهٌئة اإلستثمار 

رٌة واإلٌداع والتعامل مع الخاص بإندماج الشركة فى بعض الشركات الجدٌدة فى هذا الشؤن وكذا له حك فى فتح الحسابات الجا

البنون فى السحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات الصادرة من الشركة للغٌر وإعتماد أذون الصرف كما له حك التظهٌر للشٌكات 

 2182برلم       21191131والسندات وكذلن له حك اإللتراض والرهن من البنون وبٌع أصول الشركة ، تارٌخ : 

حسن احمد طهٌو  شركة مساهمة  مدٌر  تفوٌض وتوكٌل من ٌراه من المحامٌٌن والمحاسبٌن والتولٌع على رامى دمحم  -  1653

عمود تؤسٌس الشركات وتعدٌالتها أمام السجل التجارى والضرائب والغرفة التجارٌة والشهر العمارى وهٌئة اإلستثمار الخاص 

كذا له حك فى فتح الحسابات الجارٌة واإلٌداع والتعامل مع البنون فى بإندماج الشركة فى بعض الشركات الجدٌدة فى هذا الشؤن و
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 359 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

السحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات الصادرة من الشركة للغٌر وإعتماد أذون الصرف كما له حك التظهٌر للشٌكات والسندات 

 2182برلم       21191131وكذلن له حك اإللتراض والرهن من البنون وبٌع أصول الشركة ، تارٌخ : 

اٌمان محمود عبد المجٌد دروٌش  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض وتوكٌل من ٌراه من المحامٌٌن  -  1654

والمحاسبٌن والتولٌع على عمود تؤسٌس الشركات وتعدٌالتها أمام السجل التجارى والضرائب والغرفة التجارٌة والشهر العمارى 

الشركة فى بعض الشركات الجدٌدة فى هذا الشؤن وكذا له حك فى فتح الحسابات الجارٌة واإلٌداع  وهٌئة اإلستثمار الخاص بإندماج

والتعامل مع البنون فى السحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات الصادرة من الشركة للغٌر وإعتماد أذون الصرف كما له حك 

برلم       21191131لبنون وبٌع أصول الشركة ، تارٌخ : التظهٌر للشٌكات والسندات وكذلن له حك اإللتراض والرهن من ا

2182 

السٌد عبد الرحمن السٌد السماحى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض وتوكٌل من ٌراه من المحامٌٌن  -  1655

ٌة والشهر العمارى والمحاسبٌن والتولٌع على عمود تؤسٌس الشركات وتعدٌالتها أمام السجل التجارى والضرائب والغرفة التجار

وهٌئة اإلستثمار الخاص بإندماج الشركة فى بعض الشركات الجدٌدة فى هذا الشؤن وكذا له حك فى فتح الحسابات الجارٌة واإلٌداع 

والتعامل مع البنون فى السحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات الصادرة من الشركة للغٌر وإعتماد أذون الصرف كما له حك 

برلم       21191131شٌكات والسندات وكذلن له حك اإللتراض والرهن من البنون وبٌع أصول الشركة ، تارٌخ : التظهٌر لل

2182 

دمحم عبدالرحمن السٌد السماحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض وتوكٌل من ٌراه من المحامٌٌن والمحاسبٌن  -  1656

ها أمام السجل التجارى والضرائب والغرفة التجارٌة والشهر العمارى وهٌئة اإلستثمار والتولٌع على عمود تؤسٌس الشركات وتعدٌالت

الخاص بإندماج الشركة فى بعض الشركات الجدٌدة فى هذا الشؤن وكذا له حك فى فتح الحسابات الجارٌة واإلٌداع والتعامل مع 

للغٌر وإعتماد أذون الصرف كما له حك التظهٌر للشٌكات البنون فى السحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات الصادرة من الشركة 

 2182برلم       21191131والسندات وكذلن له حك اإللتراض والرهن من البنون وبٌع أصول الشركة ، تارٌخ : 

ن صفا عبد الرحمن السٌد السماحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتفوٌض اى من اعضاء مجلس اإلدارة فى اٌا م -  1657

هذه اإلختصاصات وكفالة الغٌر كما له حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر )حك تمثٌل الشركة امام المضاء لرئٌس مجلس 

 2182برلم       21191131االدارة فمط ( ، تارٌخ : 

رة فى اٌا من احمد عبدالرحمن السٌد السماحً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وتفوٌض اى من اعضاء مجلس اإلدا -  1658

هذه اإلختصاصات وكفالة الغٌر كما له حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر )حك تمثٌل الشركة امام المضاء لرئٌس مجلس 

 2182برلم       21191131االدارة فمط ( ، تارٌخ : 

اٌا من هذه اإلختصاصات  رامى دمحم حسن احمد طهٌو  شركة مساهمة  مدٌر  وتفوٌض اى من اعضاء مجلس اإلدارة فى -  1659

وكفالة الغٌر كما له حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر )حك تمثٌل الشركة امام المضاء لرئٌس مجلس االدارة فمط ( ، تارٌخ : 

 2182برلم       21191131

اإلدارة فى اٌا من اٌمان محمود عبد المجٌد دروٌش  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتفوٌض اى من اعضاء مجلس  -  1661

هذه اإلختصاصات وكفالة الغٌر كما له حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر )حك تمثٌل الشركة امام المضاء لرئٌس مجلس 

 2182برلم       21191131االدارة فمط ( ، تارٌخ : 

اعضاء مجلس اإلدارة فى اٌا من  السٌد عبد الرحمن السٌد السماحى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتفوٌض اى من -  1661

هذه اإلختصاصات وكفالة الغٌر كما له حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر )حك تمثٌل الشركة امام المضاء لرئٌس مجلس 

 2182برلم       21191131االدارة فمط ( ، تارٌخ : 

فوٌض اى من اعضاء مجلس اإلدارة فى اٌا من دمحم عبدالرحمن السٌد السماحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وت -  1662

هذه اإلختصاصات وكفالة الغٌر كما له حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر )حك تمثٌل الشركة امام المضاء لرئٌس مجلس 

 2182برلم       21191131االدارة فمط ( ، تارٌخ : 

زٌادة صالحٌات مدٌر العاللات -ادارة  العاللات العامة  صفا عبد الرحمن السٌد السماحً  شركة مساهمة  عضو مجلس -  1663

العامة االستاذ رامى دمحم حسن أحمد طهٌو لتصبح مدٌر العاللات العامة واالستٌراد والتصدٌر وإدارة النمل والسٌارات التابعة للشركة 
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 360 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الترخٌص وتحوٌل اللوحات المعدنٌة وتركٌبها و أمام جمٌع إدارات المرور وكافة الجهات الرسمٌة واإلدارٌة ودفع الرسوم والتجدٌد و

وإستخراج شهادات البٌانات التابعة للسٌارات المملوكة للشركة والتولٌع على العمود والمستندات الناتجة عن ذلن وعمل كل ماٌلزم 

 2182برلم       21191131بشؤن إدارة ومباشرة السٌارات .وله الحك فى ، تارٌخ : 

زٌادة صالحٌات مدٌر العاللات -ن السٌد السماحً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  العاللات العامة احمد عبدالرحم -  1664

العامة االستاذ رامى دمحم حسن أحمد طهٌو لتصبح مدٌر العاللات العامة واالستٌراد والتصدٌر وإدارة النمل والسٌارات التابعة للشركة 

لرسمٌة واإلدارٌة ودفع الرسوم والتجدٌد والترخٌص وتحوٌل اللوحات المعدنٌة وتركٌبها و أمام جمٌع إدارات المرور وكافة الجهات ا

وإستخراج شهادات البٌانات التابعة للسٌارات المملوكة للشركة والتولٌع على العمود والمستندات الناتجة عن ذلن وعمل كل ماٌلزم 

 2182برلم       21191131بشؤن إدارة ومباشرة السٌارات .وله الحك فى ، تارٌخ : 

زٌادة صالحٌات مدٌر العاللات العامة االستاذ رامى -رامى دمحم حسن احمد طهٌو  شركة مساهمة  مدٌر  العاللات العامة  -  1665

ت دمحم حسن أحمد طهٌو لتصبح مدٌر العاللات العامة واالستٌراد والتصدٌر وإدارة النمل والسٌارات التابعة للشركة و أمام جمٌع إدارا

المرور وكافة الجهات الرسمٌة واإلدارٌة ودفع الرسوم والتجدٌد والترخٌص وتحوٌل اللوحات المعدنٌة وتركٌبها وإستخراج شهادات 

البٌانات التابعة للسٌارات المملوكة للشركة والتولٌع على العمود والمستندات الناتجة عن ذلن وعمل كل ماٌلزم بشؤن إدارة ومباشرة 

 2182برلم       21191131لحك فى ، تارٌخ : السٌارات .وله ا

زٌادة صالحٌات مدٌر العاللات -اٌمان محمود عبد المجٌد دروٌش  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العاللات العامة  -  1666

ٌارات التابعة للشركة العامة االستاذ رامى دمحم حسن أحمد طهٌو لتصبح مدٌر العاللات العامة واالستٌراد والتصدٌر وإدارة النمل والس

و أمام جمٌع إدارات المرور وكافة الجهات الرسمٌة واإلدارٌة ودفع الرسوم والتجدٌد والترخٌص وتحوٌل اللوحات المعدنٌة وتركٌبها 

لزم وإستخراج شهادات البٌانات التابعة للسٌارات المملوكة للشركة والتولٌع على العمود والمستندات الناتجة عن ذلن وعمل كل ماٌ

 2182برلم       21191131بشؤن إدارة ومباشرة السٌارات .وله الحك فى ، تارٌخ : 

زٌادة صالحٌات مدٌر العاللات -السٌد عبد الرحمن السٌد السماحى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العاللات العامة  -  1667

مة واالستٌراد والتصدٌر وإدارة النمل والسٌارات التابعة للشركة العامة االستاذ رامى دمحم حسن أحمد طهٌو لتصبح مدٌر العاللات العا

و أمام جمٌع إدارات المرور وكافة الجهات الرسمٌة واإلدارٌة ودفع الرسوم والتجدٌد والترخٌص وتحوٌل اللوحات المعدنٌة وتركٌبها 

ود والمستندات الناتجة عن ذلن وعمل كل ماٌلزم وإستخراج شهادات البٌانات التابعة للسٌارات المملوكة للشركة والتولٌع على العم

 2182برلم       21191131بشؤن إدارة ومباشرة السٌارات .وله الحك فى ، تارٌخ : 

زٌادة صالحٌات مدٌر العاللات -دمحم عبدالرحمن السٌد السماحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العاللات العامة  -  1668

حسن أحمد طهٌو لتصبح مدٌر العاللات العامة واالستٌراد والتصدٌر وإدارة النمل والسٌارات التابعة للشركة العامة االستاذ رامى دمحم 

و أمام جمٌع إدارات المرور وكافة الجهات الرسمٌة واإلدارٌة ودفع الرسوم والتجدٌد والترخٌص وتحوٌل اللوحات المعدنٌة وتركٌبها 

ارات المملوكة للشركة والتولٌع على العمود والمستندات الناتجة عن ذلن وعمل كل ماٌلزم وإستخراج شهادات البٌانات التابعة للسٌ

 2182برلم       21191131بشؤن إدارة ومباشرة السٌارات .وله الحك فى ، تارٌخ : 

اته مع صفا عبد الرحمن السٌد السماحً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  توكٌل الغٌر فى كل أو بعض  إختصاص -  1669

 2182برلم       21191131تحمله كافة المسئولٌات المترتبة على إدارته. ، تارٌخ : 

احمد عبدالرحمن السٌد السماحً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  توكٌل الغٌر فى كل أو بعض  إختصاصاته مع  -  1671

 2182برلم       21191131تحمله كافة المسئولٌات المترتبة على إدارته. ، تارٌخ : 

رامى دمحم حسن احمد طهٌو  شركة مساهمة  مدٌر  توكٌل الغٌر فى كل أو بعض  إختصاصاته مع تحمله كافة المسئولٌات  -  1671

 2182برلم       21191131المترتبة على إدارته. ، تارٌخ : 

ٌر فى كل أو بعض  إختصاصاته مع اٌمان محمود عبد المجٌد دروٌش  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  توكٌل الغ -  1672
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