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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 2 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 14264برلم  22111125، لٌد فى  22222.222البرج ستار لصاحبها : فرج منٌر بدٌر فهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 -عن النشاط :

 ع لتصنٌع الكٌماوٌات.الامة وتشؽٌل مصن

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

 -برج العرب  - 246لمباشرة نشاطها . ، بجهة : الحى الثانى مجتمع محلى اول المجاورة الثانٌة لطعة 

، لٌد فى  122222.222عبدالفتاح السبد عفٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   الفرات لالسمدة والمخصبات لصاحبها : فتحى -  2

 -عن النشاط : 13156برلم  22111126

 الامة وتشؽٌل مصنع لخلط وتعبئة اسمدة مركبة NBKبودر وسائلة ومركبات الصحة العامة بودر وسائلة. 

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

ارض صناعات صؽٌرة للشباب بالمنطمه الصناعٌة  66لمباشرة نشاطها . ، بجهة : المركز الرئٌسً  ومولع ممارسة النشاط : لطعة 

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الثانٌة 

، لٌد فى  322222.222فرد ، رأس ماله ،   الضعبوش لالستثمار الزراعى لصاحبها : حسن وحٌد فتوح الضعبوش  ، تاجر -  3

 -عن النشاط : 14211برلم  22111122

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

 الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة

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

 2226لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

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

 مدٌنه النوبارٌه الجدٌده -لرٌة دمحم عبدالرلٌب 66لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

برلم  22111124، لٌد فى  52222.222لصاحبها : دمحم على دمحم عبدالحلٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  Geniusجٌنٌس -  4

 -عن النشاط : 14254

 د البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواع -

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 ئل اإللكترونٌة .إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسا -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -مٌناء البصل  -كوم الشمافة -ش باسٌلٌوس  1، بجهة :  -

برلم  22111124، لٌد فى  52222.222لصاحبها : دمحم على دمحم عبدالحلٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  Geniusجٌنٌس -  5

 عن أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 14254

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

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

الامه و اداره وتشؽٌل وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه والالسلكٌه و االلمار الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص  -

 من الجهات المعنٌه والٌشمل ذلن االذاعه

 زٌونوالتلٌف

 -مٌناء البصل  -كوم الشمافة -ش باسٌلٌوس  1مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات ، بجهة :  -

برلم  22111124، لٌد فى  52222.222لصاحبها : دمحم على دمحم عبدالحلٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  Geniusجٌنٌس -  6

 اء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرارعن التً تدعم علوم الفض 14254

 2223لسنه  64) وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات -

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

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -

ش  1األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه ، بجهة :  -

 -مٌناء البصل  -كوم الشمافة -باسٌلٌوس 

برلم  22111124، لٌد فى  52222.222ى دمحم عبدالحلٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لصاحبها : دمحم علGeniusجٌنٌس -  2

 عن المحتوى العلمً والثمافً والفنً. 14254

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

 -مٌناء البصل  -كوم الشمافة -وس ش باسٌلٌ 1لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

، لٌد  122222.222المصرٌة االمرٌكٌة للتصنٌع الؽذائى لصاحبها : السٌد احمد مرسى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 -عن النشاط : 14216برلم  22111126فى 

 والزٌتون وزٌوته. الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة جمٌع انواع المخلالت من الخضروات والفاكهة

 الامة وتشؽٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌة.

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

 عموم التصدٌر.

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

 -العامرٌه  -طرٌك اسكندرٌة الماهرة الصحراوى  65الشركة بهذا الشرط ٌسمط ، بجهة : كٌلو 

، لٌد  122222.222رأس ماله ،   المصرٌة االمرٌكٌة للتصنٌع الؽذائى لصاحبها : السٌد احمد مرسى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، -  1

 عن حمها فً 14216برلم  22111126فى 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

والئحته التنفٌذٌة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون  2212لسنة  22التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات

 والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة.

والئحته التنفٌذٌة لبل  2212لسنة  22عهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم تت

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

 -العامرٌه  -طرٌك اسكندرٌة الماهرة الصحراوى  65. ، بجهة : كٌلو  لمباشرة نشاطها

، لٌد  122222.222خٌر زمان للخضروات و الفاكهة لصاحبها : هانى السٌد حسٌن كمال الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 -عن النشاط : 14223برلم  22111116فى 

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

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

 -مركز بدر  -النجاح  -الشرب  لمباشرة نشاطها . ، بجهة : امام شركة مٌاة

، لٌد فى  52222.222لصاحبها : ؼاده عبدالؽنى جابر حافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Baking Queenبٌكنج كوٌن  -  11

 -عن النشاط : 14214برلم  22111122

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المعجنات الؽربٌة.

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

 -العامرٌه  -كٌنج مرٌوط  -بمرٌة اطباء جامعة االسكندرٌة الدور االرضى  6ش  621لمباشرة نشاطها . ، بجهة : فٌال 

برلم  22111126فى  ، لٌد 52222.222كمت للتنمٌة لصاحبها : دمحم عبدهلل احمد عبدهلل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 -عن النشاط : 14122

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

 الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة

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

 2226لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

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

 -الدخٌله  -العجمى  - 522شمه  3نوفٌل روٌال بالزا عمارة رلم لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمارات الها

برلم  22111111، لٌد فى  122222.222االمٌر لصاحبها : دمحم فرج ٌوسؾ دمحم الباز سمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 -عن النشاط : 14226

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الالصمه.

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

 العامرٌه -لمباشرة نشاطها ، بجهة : عزبة سعٌد هاشم مرؼم 

، لٌد فى  522222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،    KITCHEN STARكٌتشن ستار لتصنٌع وتجمٌع االجهزة الكهربائٌة  -  14

 -عن النشاط : 14256برلم  22111124
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -بوتجاز  -ثالجة  -ؼسالة  -رٌسٌفر  -الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع االجهزة الكهربائٌة والمنزلٌة وااللكترونٌة ) تلٌفزٌون 

اطباق الدش  -كشفات االضاءة  -لمبات اللٌد  LCDشاشة  -تكٌٌؾ  -دفاٌة  -مكواه  -مكنسة  -مجموعة مطبخ  -سخان  -مروحة 

زاوٌة  -شارع ابو راجعة  -امام مركز خدمة مرسٌدس  -طرٌك اسكندرٌة الماهرة الصحراوى  22، بجهة : الكٌلو  -ا ( ومستلزماته

 -العامرٌه  -مرؼم لبلى  -عبدالمادر 

، لٌد فى  52222.222الوسام للصناعات الؽذائٌة لصاحبها : اشرؾ كمال الدٌن دمحم عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 -عن النشاط : 14262برلم  22111126

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة من بسكوٌت وسناكس وعصائر ومركزات وصلصة طماطم والمكرونة.

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

( المنطمه الصناعٌة امتداد الرابعة  14( بلون ) 6بجهة : المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط المطعه رلم )  لمباشرة نشاطها . ،

 -برج العرب  -مدٌنة برج العرب الجدٌدة 

، لٌد فى  122222.222الصمر لالستثمار العماري لصاحبها : دمحم فراج فوزى عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 -عن النشاط : 13112برلم  22111113

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

 سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار

 2226 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352. رئٌس الوزراء رلم 

 المماوالت العامة

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

 الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً

 -الدلنجات  -البستان  4عمارة دمحم فراج شمة  2التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة ، بجهة : : شارع 

، لٌد فى  122222.222الصمر لالستثمار العماري لصاحبها : دمحم فراج فوزى عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

والئحته التنفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون  2212 لسنة 22عن بمانون اإلستثمار رلم  13112برلم  22111113

 اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز

 الواردهبه وبالئحته التنفٌذٌة.

والئحته التنفٌذٌة لبل  2212لسنة  22تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 عن تلن المجاالت.النشاط الخارج 

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

 -الدلنجات  -البستان  4عمارة دمحم فراج شمة  2لمباشرة نشاطها . ، بجهة : : شارع 

، لٌد فى  122222.222فرد ، رأس ماله ،   سمارتسوى لصاحبها صالح صالح على صالح حسٌن الطراروة  ، تاجر -  16

تلتزم -إلامة مركز لالستشارات السلوكٌة واالجتماعٌة    -2انشاء معهد تعلٌم فنى    -1عن النشاط : 14251برلم  22111124

اه بهذا الشرط المنشاه بافراد حسابات مستملة ومركز مالى مستمل لالنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم  التزام المنش

من سٌدى بشر  15شارع  26، بجهة :  2212لسنة  22ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثموار رلم 

 -المنتزة  -بحرى 

، لٌد  122222.222جرٌن هاوس للتنمٌة الزراعٌة لصاحبها : عبدالسالم دمحم عبدهلل االلحلوجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 -عن النشاط : 13152برلم  22111126فى 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الامة وتشؽٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌة

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

 -ابو المطامٌر  -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : الحالوجه 

، لٌد فى  52222.222اباجورات الجوهرة لصاحبها : اشام عبدالعزٌز طلبه هواش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 -:عن النشاط  14252برلم  22111124

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االباجورات والنجؾ.

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

 الدخٌلع -البٌطاش  -ش متفرع من ش مسجد الرضوان  22لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

،  122222.222دٌث لصاحبها : دمحم حمدى دمحم عطٌه حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  كٌما فرست لكٌماوٌات البناء الح -  21

 -عن النشاط : 14262برلم  22111125لٌد فى 

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المحارة الجاهزة والملونة والجدران الخرسانٌة واالسمؾ ومواد البناء الحدٌثه بكافة انواعها.

 التورٌدات العمومٌة.

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

 الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً

رج لانون والئحته التنفٌذٌة ، مع عدم تمتع األنشطة خا 2212لسنة  22التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات

 -العامرٌه  -العامرٌة اول  -خلؾ مصنع السماحى  21والحوافز ، بجهة : الكٌلو 

،  122222.222كٌما فرست لكٌماوٌات البناء الحدٌث لصاحبها : دمحم حمدى دمحم عطٌه حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة. عن 14262برلم  22111125لٌد فى 

والئحته التنفٌذٌة لبل  2212لسنة  22تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

 -العامرٌه  -العامرٌة اول  -خلؾ مصنع السماحى  21لمباشرة نشاطها . ، بجهة : الكٌلو 

،  522222.222لصاحبها : ؼاده حسن سلٌمان حسن كشكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Smart Greenسمارت جرٌن  -  23

 -عن النشاط : 14124برلم  22111126لٌد فى 

 مصنع لتصنٌع الكابالت واألسالن الكهربائٌة والمواسٌر واللوحات الكهربائٌة وجمٌع المكمالت الكهربائٌة الامة وتشؽٌل

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األسمدة والمخصبات والمبٌدات الزراعٌة

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

 الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة

ى اٌتا -ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس ، بجهة : برج شهٌر شارع الثورة 

 -البارود 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 2 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  522222.222لصاحبها : ؼاده حسن سلٌمان حسن كشكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Smart Greenسمارت جرٌن  -  24

 عن الري بطرٌك الؽمر 14124برلم  22111126لٌد فى 

 2226لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

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

 سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار

 2226لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352. رئٌس الوزراء رلم 

 ٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانوناعموم االست -

 -اٌتاى البارود  -لسنه ، بجهة : برج شهٌر شارع الثورة  121تلتزم المنشؤة باحكام المانون رلم 

،  522222.222لصاحبها : ؼاده حسن سلٌمان حسن كشكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Smart Greenسمارت جرٌن  -  25

فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس المنشؤة اى حك فى مزاولة ؼرضها  1162عن  14124برلم  22111126لٌد فى 

 إال بعد الحصول على التراخٌص

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

 التورٌدات العمومٌة. -

كز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام وتلتزم المنشؤة بإفراد حسابات مالٌة ومر

 المنشؤة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً

اٌتاى  -والئحته التنفٌذة ، بجهة : برج شهٌر شارع الثورة  2212لسنة  22التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 -البارود 

،  522222.222لصاحبها : ؼاده حسن سلٌمان حسن كشكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Smart Greenسمارت جرٌن  -  26

 عن ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز 14124برلم  22111126لٌد فى 

 الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة.

والئحته التنفٌذٌة لبل  2212لسنة  22لنشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم تتعهد المنشؤة بممارسة ا

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

 -اٌتاى البارود  -شارع الثورة  لمباشرة نشاطها . ، بجهة : برج شهٌر

 22111126، لٌد فى  322222.222لصاحبها : احمد سعد ابراهٌم دمحم ماضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   MGام جى   -  22

 -عن النشاط : 14222برلم 

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع و تعبئة وتؽلٌؾ االٌروسول والعطور ومستحضرات التجمٌل والكٌماوٌات.

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

 -سٌدى جابر  -طرٌك الجٌش سبورتنج الدور الثانى  61لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

، لٌد فى  22222.222له ،  الحمد للمبادالت الحرارٌة لصاحبها : ناصر محمود عبده عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ما -  26

 -عن النشاط : 13164برلم  22111112

 الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 -لعامرٌه ا -الكرنن  -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : خلؾ مدرسة ابراهٌم خضر 

الؽد لالستثمار الزراعى والعمارى لصاحبها : عطٌات عبدالعاطى عبدالعاطى عبدالداٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 -عن النشاط : 13142برلم  22111123، لٌد فى  122222.222

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

 الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة

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

 2226لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

عمارة  12االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم ، بجهة : شمة 

 -النوبارٌه الجدٌده  مدٌنه -امام المستشفى العام  11

الؽد لالستثمار الزراعى والعمارى لصاحبها : عطٌات عبدالعاطى عبدالعاطى عبدالداٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 عن فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار 13142برلم  22111123، لٌد فى  122222.222

 2226لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352. رئٌس الوزراء رلم 

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

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -امام المستشفى العام  11عمارة  12لمباشرة نشاطها . ، بجهة : شمة 

لصاحبها : عبدهلل شحات عبدالعال احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،     Earth UCO BHA EUBHAبى اتش اٌه  اٌرث ٌوكو  -  31

 -عن النشاط : 14233برلم  22111122، لٌد فى  52222.222

 تجاره الجمله والتجزئه بالمناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة.

 ٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمج-

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .-

 التصدٌر وعموم التورٌدات.

رمل  2شارع مشروع ناصر  2لتزام بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار ، بجهة : مع اال

 -الرمل  -اول 

لصاحبها : عبدهلل شحات عبدالعال احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،     Earth UCO BHA EUBHAاٌرث ٌوكو بى اتش اٌه   -  32

عن والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها  14233برلم  22111122، لٌد فى  52222.222

 فً

والئحته التنفٌذٌة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون  2212لسنة  22التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات

 رده به وبالئحته التنفٌذٌة.والحوافز الوا

والئحته التنفٌذٌة لبل  2212لسنة  22تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 1 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -الرمل  -رمل اول  2شارع مشروع ناصر  2مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : 

لصاحبها : عبدهلل شحات عبدالعال احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،     Earth UCO BHA EUBHAاٌرث ٌوكو بى اتش اٌه   -  33

 عن السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 14233برلم  22111122، لٌد فى  52222.222

 -الرمل  -رمل اول  2اصر شارع مشروع ن 2لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 دمحم فتحى عبدالمنعم الشرنوبى وشرٌكه   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  1

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وخلط العطور

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

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

 ، عن ؼرض الشركة  14222برلم  22111114،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وخلط العطور

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

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

 -المنتزه  -مٌامى الجدٌدة ش مدرسة المدس - 55بجهة : برج الفاروق شمة 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   OBAVIA PHARMAأوبافٌا فارما  -  2

 تسجٌل وتسوٌك األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة واألمصال واللماحات ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات واألجهزة الطبٌة والمحالٌل

 لطبٌة بمختلؾ أنواعها ومستلزمات العناٌة بالبشرة واألؼذٌة الطبٌة الخاصة ومستحضرات التؽذٌة والمكمالت الؽذائٌةا

 والمطهرات والمبٌدات واألعشاب الطبٌة واألؼذٌة الطبٌة والعالؾ السائلة والبودرات والبرمكسات وتصنٌع كل ما سبك لدى الؽٌر

 سموح به لانوناالتجارة العامة والتوزٌع فٌما هو م

 التورٌدات العمومٌة

 ، عن ؼرض الشركة هو 14221برلم  22111116،لٌدت فى  122222.222االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت   ،رأس مالها   

 تسجٌل وتسوٌك األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة واألمصال واللماحات ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات واألجهزة الطبٌة والمحالٌل

 ٌة بمختلؾ أنواعها ومستلزمات العناٌة بالبشرة واألؼذٌة الطبٌة الخاصة ومستحضرات التؽذٌة والمكمالت الؽذائٌةالطب

 والمطهرات والمبٌدات واألعشاب الطبٌة واألؼذٌة الطبٌة والعالؾ السائلة والبودرات والبرمكسات وتصنٌع كل ما سبك لدى الؽٌر

 ح به لانوناالتجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسمو

 التورٌدات العمومٌة

 3ش الفرٌك عزٌز المصري طرٌك الكورنٌش شمة رلم  12االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -دمنهور  -منزل اللمانى بجوار مسجد الصحابة 

 شركة  ،  التجارٌة   OBAVIA PHARMAأوبافٌا فارما  -  3

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1162لسنه  121والمانون رلم  1162لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 مات التجارٌة )الفرنشاٌز(استؽالل العال

 التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت )فٌما عدا إنشاء أو ادارة الموالع االلكترونٌة(

 ، عن التجارٌة 14221برلم  22111116،لٌدت فى  122222.222الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة   ،رأس مالها   

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1162لسنه  121والمانون رلم  1162لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 مات التجارٌة )الفرنشاٌز(استؽالل العال

 التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت )فٌما عدا إنشاء أو ادارة الموالع االلكترونٌة(

 3ش الفرٌك عزٌز المصري طرٌك الكورنٌش شمة رلم  12الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة ، بجهة : 

 -دمنهور  -منزل اللمانى بجوار مسجد الصحابة 

 شركة  ،  والممروءة والمرئٌة   OBAVIA PHARMAأوبافٌا فارما  -  4

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 إلامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات )فٌما عدا المعارض السٌاحٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة (.

 مٌهاعداد الدراسات واألبحاث العل

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و 2212لسنة  322إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 اجراءات الترخٌص بها

بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و   ،رأس مالها    2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 ، عن والممروءة والمرئٌة 14221برلم  22111116،لٌدت فى  122222.222

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 إلامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات )فٌما عدا المعارض السٌاحٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة (.

 اعداد الدراسات واألبحاث العلمٌه

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و 2212لسنة  322ة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم إدار

 اجراءات الترخٌص بها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ش الفرٌك  12بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و ، بجهة :  2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 3طرٌك الكورنٌش شمة رلم  عزٌز المصري

 -دمنهور  -منزل اللمانى بجوار مسجد الصحابة 

 شركة  ،  اجراءات الترخٌص بها   OBAVIA PHARMAأوبافٌا فارما  -  5

 المماوالت العامة

 االستثمار العمارى .

 تجارة الجملة والتجزئة وسالسل االمداد لالسمدة والمخصبات الزراعٌة.

 البٌع بالعمولة.

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن اجراءات الترخٌص بها 14221برلم  22111116،لٌدت فى  122222.222

 المماوالت العامة

 االستثمار العمارى .

 اعٌة.تجارة الجملة والتجزئة وسالسل االمداد لالسمدة والمخصبات الزر

 البٌع بالعمولة.

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

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

 تحمٌك

 12ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 3مصري طرٌك الكورنٌش شمة رلم ش الفرٌك عزٌز ال

 -دمنهور  -منزل اللمانى بجوار مسجد الصحابة 

 الجلٌلة الستصالح األراضى والتنمٌة الحٌوانٌة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  6

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

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

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2226لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 14226برلم  22111111،لٌدت فى  122222.222تربٌة   ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

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

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2226لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

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

 -الرمل  -فلمنج -ش جمٌص  22/22تربٌة ، بجهة : 

الجلٌلة الستصالح األراضى والتنمٌة الحٌوانٌة   شركة  ،  جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو  -  2

 تسمٌن أو اللحوم.التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو ال

 إلامة المزارع السمكٌة .

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

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

 تحمٌك

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

، عن جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو  14226برلم  22111111،لٌدت فى  122222.222

 إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. التفرٌخ أو

 إلامة المزارع السمكٌة .

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

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

 تحمٌك

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

 -الرمل  -فلمنج -ش جمٌص  22/22

بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   باٌال الدارة المشروعات   شركة  ،  تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها  -  6

، عن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ،  14241برلم  22111122،لٌدت فى  1222222.222

 -الرمل - 222وحدة رلم  -الدور الثانى  -طرٌك الحرٌة جناكلٌس  656بجهة : 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو  باٌال الدارة المشروعات  -  1

 المماوالت العامة بما فى ذلن اعمال التشطٌبات التكمٌلٌه

 تمدٌم الخدمات اللوجٌستٌة من )اعاشة, تؽذٌة, نظافة(

 الخدمات البحرٌة

 التورٌدات المرتبطة بؽرض الشركة

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

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

 تحمٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  14241برلم  22111122،لٌدت فى  1222222.222خارج ، كما ٌجوز لها أن   ،رأس مالها   ؼرضها فً مصر أو فً ال

 عن ؼرض الشركة هو

 المماوالت العامة بما فى ذلن اعمال التشطٌبات التكمٌلٌه

 تمدٌم الخدمات اللوجٌستٌة من )اعاشة, تؽذٌة, نظافة(

 الخدمات البحرٌة

 التورٌدات المرتبطة بؽرض الشركة

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

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

 تحمٌك

- 222وحدة رلم  -الدور الثانى  -طرٌك الحرٌة جناكلٌس  656كما ٌجوز لها أن ، بجهة : ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، 

 -الرمل 

 المستمبل للمعدات الثمٌلة و المماوالت   شركة  ،  ؼرض الشركة هو: -  12

 المماوالت العامة و التورٌدات العمومٌة.

 إٌجار و بٌع المعدات الثمٌلة )فٌما عدا التاجٌر التموٌلً(

 ر كساحات و بالطات لنمل المعدات الثمٌله)فٌما عدا التاجٌر التموٌلً(اٌجا

 عموم االستٌراد و التصدٌر.

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة 1162لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 لهذا الؽرض .

 ، عن ؼرض الشركة هو: 13121برلم  22111111،لٌدت فى  52222.222وذلن   ،رأس مالها   

 المماوالت العامة و التورٌدات العمومٌة.

 إٌجار و بٌع المعدات الثمٌلة )فٌما عدا التاجٌر التموٌلً(

 بالطات لنمل المعدات الثمٌله)فٌما عدا التاجٌر التموٌلً(اٌجار كساحات و 

 عموم االستٌراد و التصدٌر.

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة 1162لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 لمختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمةؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات ا

 لهذا الؽرض .

 -المنتزه  -على ٌمٌن البحر  45شارع  663وذلن ، بجهة : العمار رلم 

المستمبل للمعدات الثمٌلة و المماوالت   شركة  ،  دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط  -  11

 استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

، عن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح  13121برلم  22111111،لٌدت فى  52222.222ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 المرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطةو

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 -المنتزه  -على ٌمٌن البحر  45شارع  663ألحكام المانون . ، بجهة : العمار رلم 

 اٌلٌت لالعمال الهندسٌة المتكاملة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  12

 عموم المماوالت والتورٌدات.

 ات الحفر واالستكشاؾ وتشمل :تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌ

 صٌانة آبار البترول وتنشٌطها -

 صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة - -

 حفر آبار المٌاه واآلبار ؼٌر العمٌمة الالزمة ألؼراض البترول . -

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة -

 معالجة األسطح من الترسٌبات -

 ة بإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب األنتاجالخدمات المتعلم -

 الخدمات المتعلمة باالستكشاؾ البترولً -

 ، عن ؼرض الشركة هو 13124برلم  22111111،لٌدت فى  522222.222تمدٌم خدمات الصٌانة المتنملة   ،رأس مالها   

 عموم المماوالت والتورٌدات.

 واالستكشاؾ وتشمل :تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر 

 صٌانة آبار البترول وتنشٌطها -

 صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة - -

 حفر آبار المٌاه واآلبار ؼٌر العمٌمة الالزمة ألؼراض البترول . -

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة -

 معالجة األسطح من الترسٌبات -

 مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب األنتاجالخدمات المتعلمة بإنزال  -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الخدمات المتعلمة باالستكشاؾ البترولً -

 -سٌدى جابر  -ش مصطفى كامل رشدى  3تمدٌم خدمات الصٌانة المتنملة ، بجهة : 

 اٌلٌت لالعمال الهندسٌة المتكاملة   شركة  ،  لالالت والمعدات الكهربائٌة والمٌكانٌكٌة واالجهزة الدلٌمة. -  13

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن لالالت والمعدات الكهربائٌة والمٌكانٌكٌة واالجهزة الدلٌمة. 13124برلم  22111111،لٌدت فى  522222.222

 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 وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

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

 -سٌدى جابر  -مصطفى كامل رشدى 

14  - Afromed Medical Solutions   شركة  ،  ؼرض الشركة هو 

 التجارة العامة والتوزٌع وعلى األخص تجارة وتوزٌع وتسوٌك جمٌع المستحضرات الطبٌة والدوائٌة والبٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة

 مستلزمات الطبٌة والمعملٌة ومستحضرات التجمٌل والكٌماوٌات وكذلن االالت والمعدات واألجهزة الطبٌة والمعملٌةوجمٌع ال

 والخامات والمواد التى ٌدخل جزء منها أو كلها فٌما سبك.

 التورٌدات العمومٌة

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

ئٌة والبٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة وجمٌع المستلزمات   ،رأس مالها   وعلى األخص جمٌع المستحضرات الطبٌة والدوا

 ، عن ؼرض الشركة هو 13166برلم  22111122،لٌدت فى  2222222.222

 التجارة العامة والتوزٌع وعلى األخص تجارة وتوزٌع وتسوٌك جمٌع المستحضرات الطبٌة والدوائٌة والبٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة

 ات الطبٌة والمعملٌة ومستحضرات التجمٌل والكٌماوٌات وكذلن االالت والمعدات واألجهزة الطبٌة والمعملٌةوجمٌع المستلزم

 والخامات والمواد التى ٌدخل جزء منها أو كلها فٌما سبك.

 التورٌدات العمومٌة

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

طرٌك الحرٌة  653لبٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة وجمٌع المستلزمات ، بجهة : وعلى األخص جمٌع المستحضرات الطبٌة والدوائٌة وا

 -الرمل  -جناكلٌس -

15  - Afromed Medical Solutions   شركة  ،  الطبٌة والمعملٌة 

 منها أو ومستحضرات التجمٌل والكٌماوٌات وكذلن االالت والمعدات واألجهزة الطبٌة والمعملٌة والخامات والمواد التى ٌدخل جزء

 كلها فٌما سبك.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1162لسنه  121والمانون رلم  1162لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 لمختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرضمن الجهات ا

 ، عن الطبٌة والمعملٌة 13166برلم  22111122،لٌدت فى  2222222.222تصنٌع جمٌع   ،رأس مالها   

 أو ومستحضرات التجمٌل والكٌماوٌات وكذلن االالت والمعدات واألجهزة الطبٌة والمعملٌة والخامات والمواد التى ٌدخل جزء منها

 كلها فٌما سبك.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1162لسنه  121والمانون رلم  1162لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 -الرمل  -جناكلٌس -طرٌك الحرٌة  653تصنٌع جمٌع ، بجهة : 

16  - Afromed Medical Solutions    شركة  ،  المستحضرات الطبٌة والدوائٌة والبٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة وجمٌع

 ستحضراتالمستلزمات الطبٌة والمعملٌة وم

 التجمٌل والكٌماوٌات وكذلن االالت والمعدات واألجهزة الطبٌة والمعملٌة والخامات والمواد التى ٌدخل جزء منها أو كلها فٌما سبك

 لدى الؽٌر.

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

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

، عن المستحضرات الطبٌة والدوائٌة والبٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة  13166برلم  22111122،لٌدت فى  2222222.222

 راتوجمٌع المستلزمات الطبٌة والمعملٌة ومستحض

 التجمٌل والكٌماوٌات وكذلن االالت والمعدات واألجهزة الطبٌة والمعملٌة والخامات والمواد التى ٌدخل جزء منها أو كلها فٌما سبك

 لدى الؽٌر.

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

 653للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً ، بجهة :  وٌجوز

 -الرمل  -جناكلٌس -طرٌك الحرٌة 

12  - Afromed Medical Solutions   شركة  ،  لد تعاونها على تحمٌك 

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

 ، عن لد تعاونها على تحمٌك 13166برلم  22111122،لٌدت فى  2222222.222

 653ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 -الرمل  -جناكلٌس -طرٌك الحرٌة 

 السفرات للتوابل   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  16

 الامة وتشؽٌل مصنع لطحن وتعبئة الفلفل والبهارات والبن وجمٌع التوابل.

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 14226برلم  22111114،لٌدت فى  1222222.222

 الامة وتشؽٌل مصنع لطحن وتعبئة الفلفل والبهارات والبن وجمٌع التوابل.

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

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

 تحمٌك

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

 -سٌدى جابر  322شارع  2 عمارة المدٌنة بالزا بالعمار رلم 2رلم 

 اٌمن بن احمد بن عبد العزٌز وشرٌكه   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  11

 مشروعات االسكان التى ٌتم تاجٌر وحداتها بالكامل الؼراض السكن ؼٌر االدارى بشرط اال ٌمل عدد تلن الوحدات عن خمسٌن -

 وحدة سكنٌة سواء الٌمت فى شكل بناء واحد او عدة ابنٌة.

 روعات االسكان االجتماعى ومشروعات االسكان الموجهه لمحدودى الدخل.مش -

 االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم. -

الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة  13162برلم  22111122،لٌدت فى  122222222.222

 اال ٌمل عدد تلن الوحدات عن خمسٌنمشروعات االسكان التى ٌتم تاجٌر وحداتها بالكامل الؼراض السكن ؼٌر االدارى بشرط  -

 وحدة سكنٌة سواء الٌمت فى شكل بناء واحد او عدة ابنٌة.

 مشروعات االسكان االجتماعى ومشروعات االسكان الموجهه لمحدودى الدخل. -

 االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم. -

ش المتحؾ  6الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله ، بجهة : 

 -العطارٌن  -محطة الرمل 

 اٌمن بن احمد بن عبد العزٌز وشرٌكه   شركة  ،  او المرتبطه بذلن سواء -  22

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

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

 على نصؾ اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع.

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

 ، عن او المرتبطه بذلن سواء 13162برلم  22111122،لٌدت فى  122222222.222،رأس مالها   

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

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 على نصؾ اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع.

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

 -العطارٌن  -ش المتحؾ محطة الرمل  6بجهة : 

 احمد عبدالوهاب محمود عبدالوهاب زٌدان وشرٌكٌه   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  21

 المخصبات الزراعٌة.الامة وتشؽٌل مصنع لخلط وتعبئة االسمدة والمبٌدات و

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

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

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2226لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 ، عن ؼرض الشركة  14222برلم  22111114،لٌدت فى  322222.222الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع   ،رأس مالها   

 بات الزراعٌة.الامة وتشؽٌل مصنع لخلط وتعبئة االسمدة والمبٌدات والمخص

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

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

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2226لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352ا عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم . فٌم

 -كوم حماده  -الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع ، بجهة : شارع صالح سالم 

 .احمد عبدالوهاب محمود عبدالوهاب زٌدان وشرٌكٌه   شركة  ،  وتجمٌع المعدات واالالت الزراعٌة -  22

 الامة وتشؽٌل مصنع لصناعة وتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة.

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة.

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الورق والكرتون.

 الامة وتشؽٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌة والفاكهة والخضر.

 تورٌد وتوزٌع االسمدة والمبٌدات والمخصبات الزراعٌة والتماوى والبذور.

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

 ت واالالت الزراعٌة.، عن وتجمٌع المعدا 14222برلم  22111114،لٌدت فى  322222.222مالها   

 الامة وتشؽٌل مصنع لصناعة وتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة.

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة.

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الورق والكرتون.

 الامة وتشؽٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌة والفاكهة والخضر.

 وتوزٌع االسمدة والمبٌدات والمخصبات الزراعٌة والتماوى والبذور.تورٌد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 -كوم حماده  -شارع صالح سالم 

 ن وشرٌكٌه   شركة  ،  إلتزاماحمد عبدالوهاب محمود عبدالوهاب زٌدا -  23

 والئحته التنفٌذة ، مع 2212لسنة  22الشركة 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.

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2212لسنة  22ركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم تتعهد الش

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

،لٌدت فى  322222.222تجاره الجمله والتجزئه لالسمدة والمبٌدات والمخصبات الزراعٌة والتماوى والبذور   ،رأس مالها   

 ، عن إلتزام 14222برلم  22111114

 والئحته التنفٌذة ، مع 2212لسنة  22الشركة 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.

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2212لسنة  22بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم تتعهد الشركة 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 -كوم حماده  -تجاره الجمله والتجزئه لالسمدة والمبٌدات والمخصبات الزراعٌة والتماوى والبذور ، بجهة : شارع صالح سالم 

 د عبدالوهاب محمود عبدالوهاب زٌدان وشرٌكٌه   شركة  ،  بالمناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدةاحم -  24

. 

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

 ، عن بالمناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة 14222برلم  22111114،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها   

. 

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

 -كوم حماده  -بجهة : شارع صالح سالم 

 ومستلزماتها   شركة  ،  ؼرض الشركة هو سعٌد نصار لتصنٌع لطع ؼٌار السٌارات -  25

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع لطع ؼٌار السٌارات ومستلزماتها

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 14222برلم  22111116دت فى ،لٌ 122222.222

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع لطع ؼٌار السٌارات ومستلزماتها

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 تحمٌك

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

 -محرم بن  -ابو زٌد المجاورة لمرٌة أبٌس العاشرة 

شركة  ،  مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها    Smart Trianglzمارت تراٌنجلز س -  26

 على تحمٌك

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

، عن مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد  14255برلم  22111124ت فى ،لٌد 52222.222

 تعاونها على تحمٌك

 15ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 -مل الر -لوران  -ش دمحم البال 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Smart Trianglzسمارت تراٌنجلز  -  22

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

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

،  14255برلم  22111124،لٌدت فى  52222.222إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها   ،رأس مالها    -

 عن ؼرض الشركة هو

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

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

 -الرمل  -لوران  -ل ش دمحم البا 15إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها ، بجهة :  -

 شركة  ،  .   Smart Trianglzسمارت تراٌنجلز  -  26

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

 ا المعلوماتإنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌ -

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 ، عن . 14255برلم  22111124،لٌدت فى  52222.222وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه   ،رأس مالها   

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

 داد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلوماتإنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلع -

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

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

 -الرمل  -لوران  -ش دمحم البال  15للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه ، بجهة :  وٌجوز

 المصرٌة للتجارة والتورٌدات العمومٌة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو: -  21

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا و التورٌدات العمومٌة

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

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 ، عن ؼرض الشركة هو: 14225برلم  22111114،لٌدت فى  52222.222ألحكام المانون  ،رأس مالها   

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا و التورٌدات العمومٌة

 رارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطةوذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والم

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 -المنتزه  -ألحكام المانون ، بجهة : شارع المراؼى خورشٌد 

 دلتا االسكندرٌة لإلنشاءات واألعمال الهندسٌة المتكاملة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  32

 مماوالت االنشاءات المعمارٌة

 االستثمار العمارى والتطوٌر العمارى

 اوالت العامة والمتخصصة والمتكاملةالمم

 إدارة المشروعات

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 مماوالت أعمال الدٌكور والتشطٌبات

 مماوالت صٌانة المبانى

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 14226برلم  22111114،لٌدت فى  122222.222وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي   ،رأس مالها   

 مماوالت االنشاءات المعمارٌة

 مارى والتطوٌر العمارىاالستثمار الع

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

 إدارة المشروعات

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 مماوالت أعمال الدٌكور والتشطٌبات

 مماوالت صٌانة المبانى

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

 -شارع مصطفى كامل سٌدى بشر لبلى  466وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي ، بجهة : كومبوند رلم 

 -المنتزه  - 626الدور السادس شمة  2أبراج الرٌاض عمارة رضوان رلم 

دلتا االسكندرٌة لإلنشاءات واألعمال الهندسٌة المتكاملة   شركة  ،  وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال  -  31

 شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

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

، عن وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة  14226برلم  22111114،لٌدت فى  122222.222

 بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

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

 -شارع مصطفى كامل سٌدى بشر لبلى  466كومبوند رلم 

 -المنتزه  - 626الدور السادس شمة  2أبراج الرٌاض عمارة رضوان رلم 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   ART FOODأرت فوود  -  32

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 14216برلم  22111116،لٌدت فى  52222.222

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 تحمٌك

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

 -الرمل  - 11شارع  -عزبة سكٌنة الجدٌدة 

 مامٌلى للتجارة االلكترونٌه   شركة  ،  ؼرض الشركة هو: -  33

 التجارة االلكترونٌه )فٌما عدا انشاء أو ادارة الموالع االلكترونٌة(

 ة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطةوذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌ

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 ، عن ؼرض الشركة هو: 14234برلم  22111122،لٌدت فى  52222.222ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 الع االلكترونٌة(التجارة االلكترونٌه )فٌما عدا انشاء أو ادارة المو

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

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 -سٌدى جابر - 1برج الزهران ش كفر عبده الدور االول مكتب رلم 51ألحكام المانون . ، بجهة : 

واالدوات  LEDشركة هو:  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع شركة  ،  ؼرض ال   LED EGYPT - LEDلٌد اٌجٌبت لصناعات  -  34

 عموم االستٌراد  LEDالكهربائٌه ومستلزمات االناره وشاشات العرض المائمة على تكنولوجٌا  

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة 1162لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 لهذا الؽرض .

،لٌدت فى  522222.222مع االلتزام بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار   ،رأس مالها   

واالدوات الكهربائٌه ومستلزمات االناره  LEDشركة هو:  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع ، عن ؼرض ال 14252برلم  22111124

 عموم االستٌراد  LEDوشاشات العرض المائمة على تكنولوجٌا  

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة 1162لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 لهذا الؽرض .

السٌوؾ  -ش وادى الملون  15مع االلتزام بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار ، بجهة : 

 -المنتزة ثالث  -شماعة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -المنتزه 

واالدوات  LEDشركة  ،  ؼرض الشركة هو:  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع    LED EGYPT - LEDلٌد اٌجٌبت لصناعات  -  35

 عموم االستٌراد  LEDالكهربائٌه ومستلزمات االناره وشاشات العرض المائمة على تكنولوجٌا  

 ردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولةفى شان سجل المستو 1162لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 لهذا الؽرض .

،لٌدت فى  52222.222مالها    مع االلتزام بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار   ،رأس

واالدوات الكهربائٌه ومستلزمات االناره  LED، عن ؼرض الشركة هو:  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع  14252برلم  22111124

 عموم االستٌراد  LEDوشاشات العرض المائمة على تكنولوجٌا  

 دٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولةفى شان سجل المستور 1162لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 لهذا الؽرض .

السٌوؾ  -ش وادى الملون  15: مع االلتزام بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار ، بجهة 

 -المنتزة ثالث  -شماعة 

 -المنتزه 

 شركة  ،  والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام   LED EGYPT - LEDلٌد اٌجٌبت لصناعات  -  36

 ته التنفٌذٌة ، معوالئح 2212لسنة  22الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

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

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2212لسنة  22تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

، عن والئحته  14252برلم  22111124،لٌدت فى  522222.222وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها   

 التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام

 والئحته التنفٌذٌة ، مع 2212لسنة  22م الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رل

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

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2212لسنة  22تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 شاط الخارج عن تلن المجاالت.الن

 -المنتزة ثالث  -السٌوؾ شماعة  -ش وادى الملون  15وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : 

 -المنتزه 

 شركة  ،  والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام   LED EGYPT - LEDلٌد اٌجٌبت لصناعات  -  32

 والئحته التنفٌذٌة ، مع 2212لسنة  22ا فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2212لسنة  22انون االستثمار رلم تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بم

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

، عن والئحته  14252برلم  22111124،لٌدت فى  52222.222وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها   

 التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام

 والئحته التنفٌذٌة ، مع 2212لسنة  22التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم  الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً

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

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2212لسنة  22االستثمار رلم  تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 -المنتزة ثالث  -السٌوؾ شماعة  -ش وادى الملون  15وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : 

 -المنتزه 

ذائٌة   شركة  ،  استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة توب لوكس لتصنٌع وتجهٌز وتبرٌد الحاصالت الزراعٌة والمواد الؽ -  36

 هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 ، عن استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . 14236برلم  22111122،لٌدت فى  122222.222

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

 تحمٌك

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

 -مدٌنة النوبارٌة الجدٌدة -الحى االول  1رلم 

31  - Mohammed Hassan Tafran   :شركة  ،  ؼرض الشركة هو 

 التصدٌر

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

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 ، عن ؼرض الشركة هو: 13114برلم  22111113،لٌدت فى  52222.222ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 التصدٌر

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 -سٌدى جابر  -سموحة  -عمائر االسكان الصناعً 16ألحكام المانون . ، بجهة : 

 عصام سعد لمطع الؽٌار   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  42

 تجارة لطع الؽٌار للسٌارات

 التورٌدات العمومٌة

 ٌ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 وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 14242برلم  22111122،لٌدت فى  12222.222

 تجارة لطع الؽٌار للسٌارات

 التورٌدات العمومٌة

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

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

 تحمٌك

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

 -العامرٌه  -ة بجوار ستودٌو صباح لسم العامرٌ

 توب لوكس لتصنٌع وتجهٌز وتبرٌد الحاصالت الزراعٌة والمواد الؽذائٌة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  41

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة.

 اعٌة وانتاج التماوى والبذور.الامة وتشؽٌل محطة لفرز وؼربلة وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الزر

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

 تجمٌدها.

 عموم التصدٌر.

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 14236برلم  22111122،لٌدت فى  122222.222الشركة بهذا الشرط ٌسمط   ،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة.

 الامة وتشؽٌل محطة لفرز وؼربلة وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌة وانتاج التماوى والبذور.

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تجمٌدها.

 عموم التصدٌر.

 ت مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزاممع االلتزام بإفراد حسابا

 -مدٌنة النوبارٌة الجدٌدة -الحى االول  1الشركة بهذا الشرط ٌسمط ، بجهة : عمار رلم 

،  حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز   توب لوكس لتصنٌع وتجهٌز وتبرٌد الحاصالت الزراعٌة والمواد الؽذائٌة   شركة -  42

 والئحته التنفٌذة ، مع 2212لسنة  22الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

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

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2212لسنة  22ٌها بمانون االستثمار رلم تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عل

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 الامة وتشؽٌل صوامع حفظ وتخزٌن الؽالل.

 22111122،لٌدت فى  122222.222وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط   ،رأس مالها   

 والئحته التنفٌذة ، مع 2212لسنة  22حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم  ، عن 14236برلم 

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

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2212لسنة  22بمانون االستثمار رلم تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 الامة وتشؽٌل صوامع حفظ وتخزٌن الؽالل.

مدٌنة النوبارٌة الجدٌدة -الحى االول  1وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط ، بجهة : عمار رلم 

- 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Marbiaماربٌا لالستثمار العمارى والمماوالت  -  43

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

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

 لحسابها او لحساب الؽٌر

 المٌام بتنفٌذ كافة أعمال المماوالت المتكاملة وتشٌٌد المبانى وبٌع وحدات االسكان بؤنواعه لحساب الشركة أو لحساب الؽٌر

 تجارة مواد ومستلزمات المبانى ولوازم الدٌكور

 ، عن ؼرض الشركة هو 13143برلم  22111124،لٌدت فى  222222.222ها   التسوٌك   ،رأس مال

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

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

 لحسابها او لحساب الؽٌر

 المٌام بتنفٌذ كافة أعمال المماوالت المتكاملة وتشٌٌد المبانى وبٌع وحدات االسكان بؤنواعه لحساب الشركة أو لحساب الؽٌر

 تجارة مواد ومستلزمات المبانى ولوازم الدٌكور



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التسوٌك ، بجهة : شارع مصطفى كامل عمارة السمان الدور الثالث ٌسار السلم

 -المنتزه  -اسكوت 

 شركة  ،  واالستثمار العمارى لكافة الوحدات السكنٌة والتجارٌة واالدارٌة.   Marbiaماربٌا لالستثمار العمارى والمماوالت  -  44

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن واالستثمار العمارى لكافة الوحدات السكنٌة والتجارٌة واالدارٌة. 13143برلم  22111124،لٌدت فى  222222.222

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

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

 تحمٌك

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

 شارع مصطفى كامل عمارة السمان الدور الثالث ٌسار السلم

 -المنتزه  -اسكوت 

 شركة  ،  ؼرض الشركةهو:   Keto Eato For Tradingكٌتو إٌتو للتورٌدات العمومٌة  -  45

 الامة وتشؽٌل مصنع لتعبئة و تؽلٌؾ المواد الؽذائٌة

 التورٌدات العمومٌة

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، 1162لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  عموم التجارة و التوكٌالت التجارٌة

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

 المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 ٌرعموم التصد

،لٌدت فى  52222.222وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركةهو: 13155برلم  22111126

 الامة وتشؽٌل مصنع لتعبئة و تؽلٌؾ المواد الؽذائٌة

 التورٌدات العمومٌة

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، 1162لسنه  122تزم الشركه باحكام المانون رلم عموم التجارة و التوكٌالت التجارٌة تل

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

 المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 عموم التصدٌر

وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار ، بجهة : اخر شارع الرحاب بجوار سوبر 

 ماركت فاطمة الزهراء الدور



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -المنتزه  -المعمورة  -االرضى 

 ارسة هذه األنشطةشركة  ،  التراخٌص الالزمة لمم   Keto Eato For Tradingكٌتو إٌتو للتورٌدات العمومٌة  -  46

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

، عن التراخٌص الالزمة لممارسة هذه  13155برلم  22111126،لٌدت فى  52222.222ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 األنشطة

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 ألحكام المانون . ، بجهة : اخر شارع الرحاب بجوار سوبر ماركت فاطمة الزهراء الدور

 -المنتزه  -المعمورة  -االرضى 

 ض الشركة هونوباسٌد لالستثمار العمارى والزراعى   شركة  ،  ؼر -  42

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

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2226 

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

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

 شركة هو، عن ؼرض ال 13162برلم  22111113،لٌدت فى  122222.222

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

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2226 

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

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

 مدٌنه -( تمسٌم جدٌد الحى االول 1( لطعه ) 6) 

 -ه الجدٌده النوبارٌ

 نوباسٌد لالستثمار العمارى والزراعى   شركة  ،  فى االستزراع -  46

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2226لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن فى االستزراع 13162برلم  22111113،لٌدت فى  122222.222

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2226لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

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

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

 تحمٌك

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

 مدٌنه -( تمسٌم جدٌد الحى االول 1( لطعه ) 6رلم ) 

 -النوبارٌه الجدٌده 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Crazy Houseكرٌزى هاوس  -  41

 الامة وتشؽٌل وادارة المنشات السٌاحٌة و المطاعم الثابتة والكافترٌات.

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص به. 2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

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

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

 تحمٌك

 ، عن ؼرض الشركة هو 14225برلم  22111116،لٌدت فى  15222.222ؼرضها فً مصر   ،رأس مالها   

 تشؽٌل وادارة المنشات السٌاحٌة و المطاعم الثابتة والكافترٌات.الامة و

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص به. 2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

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

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

 تحمٌك

 ابراج الطائؾ بخالد 6و  5ؼرضها فً مصر ، بجهة : طرٌك الجٌش محلٌن ارلام 

 -المنتزه  -ٌدى بشر س -بن الولٌد بجوار فندق رمادا 

شركة  ،  أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً    Crazy Houseكرٌزى هاوس  -  52

، عن أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج  14225برلم  22111116،لٌدت فى  15222.222ألحكام المانون  ،رأس مالها   

 ابراج الطائؾ بخالد 6و  5تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون ، بجهة : طرٌك الجٌش محلٌن ارلام فٌها أو 

 -المنتزه  -سٌدى بشر  -بن الولٌد بجوار فندق رمادا 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   United Marine Services Coالمتحدة للخدمات البحرٌة  -  51



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 لسفن لدى الؽٌر.بناء واصالح وصٌانة ا

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال 1162لسنه  121عموم االستٌراد فٌما هو مسموح به لانوناً.تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض . وبما ال ٌخل باحكام

 التورٌدات العمومٌة

 األشؽال البحرٌة.

 تصنٌع الجمالونات والهٌاكل المعدنٌة لدى الؽبر

، عن  13136برلم  22111123،لٌدت فى  1222222.222بناء وصٌانة الصهارٌج البترولٌة والمنصات   ،رأس مالها   

 ؼرض الشركة هو

 الؽٌر.بناء واصالح وصٌانة السفن لدى 

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال 1162لسنه  121عموم االستٌراد فٌما هو مسموح به لانوناً.تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 المنظمة لهذا الؽرض . وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن

 التورٌدات العمومٌة

 األشؽال البحرٌة.

 تصنٌع الجمالونات والهٌاكل المعدنٌة لدى الؽبر

 سٌدى -سموحة -بناء وصٌانة الصهارٌج البترولٌة والمنصات ، بجهة : عمارة )د( كائنة باتحاد لضاة مجلس الدولة 

 -جابر 

 شركة  ،  العائمة لدى الؽٌر .   United Marine Services Coالمتحدة للخدمات البحرٌة  -  52

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

 مالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فًواالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق ال

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 22المادة 

 اعداد التصمٌمات الهندسٌة.

 صٌانة المعدات البحرٌة والبترولٌة

 معاٌنة و تمدٌر الخسائر

،  13136برلم  22111123،لٌدت فى  1222222.222ات   ،رأس مالها   وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرار

 عن العائمة لدى الؽٌر .

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

 ٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فًواالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 22المادة 

 اعداد التصمٌمات الهندسٌة.

 صٌانة المعدات البحرٌة والبترولٌة

 معاٌنة و تمدٌر الخسائر

 سٌدى -سموحة -، بجهة : عمارة )د( كائنة باتحاد لضاة مجلس الدولة وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات 

 -جابر 

شركة  ،  السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة    United Marine Services Coالمتحدة للخدمات البحرٌة  -  53

 لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

التراخٌص الالزمة لممارسة هذه ، عن السارٌة ، وبشرط استصدار  13136برلم  22111123،لٌدت فى  1222222.222

 األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 سٌدى -سموحة -عمارة )د( كائنة باتحاد لضاة مجلس الدولة 

 -جابر 

شركة  ،  أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس    KHUكى اتش ٌو لالستثمار العمارى -  54

تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام  ، عن أن 13146برلم  22111125،لٌدت فى  52222.222مالها   

 مدٌنه النوبارٌه -تجارى الحى األول  2عمارة  6المانون . ، بجهة : مكتب 

 -الجدٌده 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   KHUكى اتش ٌو لالستثمار العمارى -  55

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

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2226 

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

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13146برلم  22111125،لٌدت فى  52222.222

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

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2226 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 6هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ، بجهة : مكتب 

 مدٌنه النوبارٌه -تجارى الحى األول  2عمارة 

 -الجدٌده 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   FRESH PROTEINفرٌش بروتٌن  -  56

 تجارة المواد الؽذائٌة والعجول والمواشى والطٌور الحٌة والمذبوحه الطازجه و المبرده او المجمده بجمٌع انواعها والمجهزه منها

 واالسمان الطازجه و المبرده او المجمده بكافة انواعها والمجهزه منها.

 لتجارة االلكترونٌة عبر االنترنت )فٌما عدا انشاء او ادارة الموالع االلكترونٌة(.ا

 تمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت و التٌن اواى.

 32222.222الها   وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص   ،رأس م

 ، عن ؼرض الشركة هو 13122برلم  22111111،لٌدت فى 

 تجارة المواد الؽذائٌة والعجول والمواشى والطٌور الحٌة والمذبوحه الطازجه و المبرده او المجمده بجمٌع انواعها والمجهزه منها

 واالسمان الطازجه و المبرده او المجمده بكافة انواعها والمجهزه منها.

 ارة االلكترونٌة عبر االنترنت )فٌما عدا انشاء او ادارة الموالع االلكترونٌة(.التج

 تمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت و التٌن اواى.

شارع مدحت الملٌجى  31وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص ، بجهة : 

 -لمراٌة رشدى الدور االول 

 -الرمل 

 شركة  ،  الالزمة لممارسة هذه األنشطة .   FRESH PROTEINفرٌش بروتٌن  -  52

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

 تحمٌك

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

 ، عن الالزمة لممارسة هذه األنشطة . 13122برلم  22111111،لٌدت فى  32222.222

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

 تحمٌك

 31ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 -شارع مدحت الملٌجى لمراٌة رشدى الدور االول 

 -الرمل 

 رض الشركة هوشركة  ،  ؼ   CREEKEDGEكرٌكدج -  56

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 14222برلم  22111111دت فى ،لٌ 322222.222

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.

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

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

 تحمٌك

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

 -سٌدى جابر  -سموحة  -مٌدان فٌكتور عمانوٌل 

  السباعى وشرٌكه   شركة  ،  ؼرض الشركة دمحم سعد دمحم -  51

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

 لسنة 356لم وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة ر 2222لسنة  352جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2226 

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

 ، عن ؼرض الشركة  14232برلم  22111122،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها   

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

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2226 

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

 -مدٌنة النوبارٌة الجدٌده  -الحى الثانى  -الدور الرابع  232بجهة : 

شركة  ،  فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو    El Kass Logisticsالكؤس للخدمات اللوجٌستٌة -  62

، عن  13142برلم  22111125،لٌدت فى  2222222.222المانون .  ،رأس مالها   تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام 

ش  121فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 -العطارٌن  -اسماعٌل مهنا )عبدالمنعم سابما( 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   El Kass Logisticsٌستٌةالكؤس للخدمات اللوج -  61

 الوكالة المالحٌة للسفن )فٌما عدا خدمات نمل السائحٌن (

 التخلٌص الجمركى وأعمال الشحن والتفرٌػ

 إلامة وتشؽٌل مخازن البضائع )عدا مخازن الكٌماوٌات والمواد الخطرة(

 انشاء وتشؽٌل موازٌن بسكول والمرالبه والتفتٌش

 راد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌةاالستٌ

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1162لسنه  121والمانون رلم  1162لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 2222222.222الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة هو 13142برلم  22111125فى ،لٌدت 

 الوكالة المالحٌة للسفن )فٌما عدا خدمات نمل السائحٌن (

 التخلٌص الجمركى وأعمال الشحن والتفرٌػ

 إلامة وتشؽٌل مخازن البضائع )عدا مخازن الكٌماوٌات والمواد الخطرة(

 انشاء وتشؽٌل موازٌن بسكول والمرالبه والتفتٌش

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1162لسنه  121والمانون رلم  1162لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ش اسماعٌل مهنا 121الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على ، بجهة : 

 -العطارٌن  -)عبدالمنعم سابما( 

 شركة  ،  التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها   El Kass Logisticsالكؤس للخدمات اللوجٌستٌة -  62

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا و التورٌدات العمومٌة

 تمدٌم الخدمات اللوجٌستٌة وامداد وتموٌن السفن

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

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

 تحمٌك

 ، عن التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها 13142برلم  22111125،لٌدت فى  2222222.222ؼرضها   ،رأس مالها   

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا و التورٌدات العمومٌة

 تمدٌم الخدمات اللوجٌستٌة وامداد وتموٌن السفن

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

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

 تحمٌك

 -العطارٌن  -ش اسماعٌل مهنا )عبدالمنعم سابما(  121ؼرضها ، بجهة : 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   CHERRY AND BERRYشٌرى اند بٌرى -  63

 عموم التورٌدات. -

 التسوٌك االلكترونى فٌما عدا انشاء او ادارة الموالع االلكترونٌة . -

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 14265برلم  22111126،لٌدت فى  3222222.222

 عموم التورٌدات. -

 التسوٌك االلكترونى فٌما عدا انشاء او ادارة الموالع االلكترونٌة . -

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

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

 تحمٌك

 1أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون ، بجهة :  ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها

 مٌامى -شارع ابراهٌم السٌد تماطع شارع خالد بن الولٌد 

 المنتزه -سٌدى بشر بحرى 
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 الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات الثابتة 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 وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

برلم  22111122،لٌدت فى  122222.222ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة هو 14213

 تشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواعالامة و

 المؤكوالت و التٌن اواى.

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

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

 تحمٌك

 5ش المس مٌخائٌل ابادٌر رشدى عمارة الكوٌت شمة  5ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها ، بجهة : 

 -سٌدى جابر  -الدور االول علوى 
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 تصنٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة وخاماتها والمكمالت الؽذائٌة ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌه واالالت الجراحٌة

 مل واالجهزة الطبٌة ومستلزمات طب االسنان من االت وموادوادوات التعمٌم والتخدٌر وكل ما ٌلزم العملٌات الجراحٌة والمعا

 وتركٌبات وخٌوط جراحه وجمٌع نواع الكٌماوٌات الصٌدلٌة والمعملٌة والمطهرات ومبٌدات الصحة العامة ومستلزمات لسم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وم   ،رأس مالها   االشعة من احماض وافالم اشعه واجهزه وكافة ما ٌلزم للخدمات الطبٌة وتصنٌع كل ما سبك لدى الؽٌر و عم

 ، عن ؼرض الشركة هو 13112برلم  22111113،لٌدت فى  522222.222

 تصنٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة وخاماتها والمكمالت الؽذائٌة ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌه واالالت الجراحٌة

 الجهزة الطبٌة ومستلزمات طب االسنان من االت وموادوادوات التعمٌم والتخدٌر وكل ما ٌلزم العملٌات الجراحٌة والمعامل وا

 وتركٌبات وخٌوط جراحه وجمٌع نواع الكٌماوٌات الصٌدلٌة والمعملٌة والمطهرات ومبٌدات الصحة العامة ومستلزمات لسم

بجهة : المندره االشعة من احماض وافالم اشعه واجهزه وكافة ما ٌلزم للخدمات الطبٌة وتصنٌع كل ما سبك لدى الؽٌر و عموم ، 

 لبلى ش النبوى المهندس تمسٌم مدرسة حورس ش

 -المنتزه  - 1مدرسة حورس برج بٌفرلى هٌلز الدور الرابع عشر شمه 
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 واالستٌراد والتصدٌر لكل ما سبك.

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن التجارة والتوزٌع 13112برلم  22111113،لٌدت فى  522222.222

 واالستٌراد والتصدٌر لكل ما سبك.

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

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

 تحمٌك

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

 المندره لبلى ش النبوى المهندس تمسٌم مدرسة حورس ش

 -المنتزه  - 1مدرسة حورس برج بٌفرلى هٌلز الدور الرابع عشر شمه 

62  - FLO Advanced Technology   شركة  ،  ؼرض الشركة هو 

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنشات الخرسانٌة.

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13164برلم  22111126،لٌدت فى  522222.222

 المنشات الخرسانٌة.الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 تحمٌك

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

 -العطارٌن  -محطة الرمل  -شارع المٌنا الشرلٌة 
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 االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال تمدٌم االستشارات الهندسٌة )فٌما عدا

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

 . من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( 22المادة 

 التورٌدات العمومٌة

 المماوالت العامة

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13165برلم  22111126،لٌدت فى  22222.222

 رات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المالتمدٌم االستشارات الهندسٌة )فٌما عدا االستشا

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 22المادة 

 ٌدات العمومٌةالتور

 المماوالت العامة

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

 -المنتزه 1شمة -برج فٌكتورٌا تاور  -الماضى لممان بٌن 

 . شركة  ،  هذه األنشطة   Prodesign Companyبرو دٌزاٌن  -  61

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

 تحمٌك

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

 ، عن هذه األنشطة . 13165برلم  22111126لٌدت فى ، 22222.222

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

 تحمٌك

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

 -المنتزه 1شمة -برج فٌكتورٌا تاور  -شارع الماضى لممان بٌن 
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 الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة وشراء االولات والمساحات االعالنٌة وبٌع واٌجار اعالنات الطرق

 بكافة انواعها وبٌع المواد الدعائٌة واالعالنٌة.

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13132برلم  22111123،لٌدت فى  162222.222إنتاج   ،رأس مالها    -

 اٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة وشراء االولات والمساحات االعالنٌة وبٌع واٌجار اعالنات الطرقالدع

 بكافة انواعها وبٌع المواد الدعائٌة واالعالنٌة.

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

 ج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .إنتا -

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

 المنتزه -( الدور الثالث شارع مصطفى كامل 1إنتاج ، بجهة : العمار رلم )  -

- 

شركة  ،  المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت    Bingoo Integrated Solutionsل المتكاملة بٌنجوو للحلو -  21

 وصورة وبٌانات .

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونً. -

 طباعة وتصنٌع الالفتات واالجنحة االعالنٌة لدى الؽٌر.

 امة والمهرجانات والمسابمات الرٌاضٌة والترفٌهٌة والمعارض )بشرط استصدارإلامة وتنظٌم المإتمرات والندوات والحفالت الع

 التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة فٌما عدا المعارض السٌاحٌة(.

 تجارة وبٌع وتوزٌع المنتجات الؽذائٌة والمشروبات )عدا الكحولٌة( وادوات التجمٌل والمنظفات والمنتجات الورلٌة والسلع

 االستهالكٌة.

، عن المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من  13132برلم  22111123،لٌدت فى  162222.222التسوٌك   ،رأس مالها   

 صوت وصورة وبٌانات .

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونً. -

 طباعة وتصنٌع الالفتات واالجنحة االعالنٌة لدى الؽٌر.

 ندوات والحفالت العامة والمهرجانات والمسابمات الرٌاضٌة والترفٌهٌة والمعارض )بشرط استصدارإلامة وتنظٌم المإتمرات وال

 التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة فٌما عدا المعارض السٌاحٌة(.

 السلعتجارة وبٌع وتوزٌع المنتجات الؽذائٌة والمشروبات )عدا الكحولٌة( وادوات التجمٌل والمنظفات والمنتجات الورلٌة و

 االستهالكٌة.

 المنتزه -( الدور الثالث شارع مصطفى كامل 1التسوٌك ، بجهة : العمار رلم ) 

- 

 شركة  ،  العمارى .   Bingoo Integrated Solutionsبٌنجوو للحلول المتكاملة  -  22



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 42 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن العمارى . 13132برلم  22111123،لٌدت فى  162222.222

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

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

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

 تحمٌك

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

 المنتزه -( الدور الثالث شارع مصطفى كامل 1العمار رلم ) 

- 

 اٌمن دمحم عوض اسماعٌل وشرٌكٌه   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  23

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االعالؾ.

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

 ، عن ؼرض الشركة  13152برلم  22111125،لٌدت فى  522222.222،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االعالؾ.

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

 -العامرٌة  -النهضة  - 2بجهة : حوض زاوٌة عبد المادر وابو خدٌجة نمرة 

 شركة  ،  فى االستزراع   KHUكى اتش ٌو لالستثمار العمارى -  24

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2226لسنة  356م ولرار رئٌس الجمهورٌة رل 2222لسنة  352. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

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

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

 22111125،لٌدت فى  52222.222نادق والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثالثة   ،رأس مالها   الف

 ، عن فى االستزراع 13146برلم 

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2226سنة ل 356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

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

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مدٌنه  -تجارى الحى األول  2عمارة  6لموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثالثة ، بجهة : مكتب الفنادق وا

 النوبارٌه

 -الجدٌده 

 شركة  ،  نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه منها   KHUكى اتش ٌو لالستثمار العمارى -  25

 على نصؾ اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع

 المماوالت العامة.

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

 والئحته التنفٌذة ، 2212لسنة  22ز الواردة بمانون اإلستثمار رلم إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحواف

،لٌدت فى  52222.222مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده   ،رأس مالها   

 ، عن نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه منها 13146برلم  22111125

 صؾ اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروععلى ن

 المماوالت العامة.

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

 والئحته التنفٌذة ، 2212لسنة  22اردة بمانون اإلستثمار رلم إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الو

تجارى الحى  2عمارة  6مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده ، بجهة : مكتب 

 مدٌنه النوبارٌه -األول 

 -الجدٌده 

 ه وبالئحته التنفٌذٌة.شركة  ،  ب   KHUكى اتش ٌو لالستثمار العمارى -  26

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2212لسنة  22تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

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

 تحمٌك

، عن به  13146برلم  22111125،لٌدت فى  52222.222ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها   ،رأس مالها   

 ته التنفٌذٌة.وبالئح

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2212لسنة  22تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 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 وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

 مدٌنه النوبارٌه -تجارى الحى األول  2عمارة  6ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها ، بجهة : مكتب 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 42 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -الجدٌده 

 ارفل لبٌع الحلوٌات   شركة  ،  ؼرض الشركة هوم -  22

 تجارة وبٌع الحلوٌات والمخبوزات والمعجنات بكافة انواعها.

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

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

 تحمٌك

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

 هو ، عن ؼرض الشركة 14242برلم  22111124،لٌدت فى  122222.222

 تجارة وبٌع الحلوٌات والمخبوزات والمعجنات بكافة انواعها.

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

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

 تحمٌك

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

 -المنتزه  -ر بحري سٌدى بش-طرٌك الجٌش 

 السفٌر جروب لالستثمار   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  26

 االستثمار العمارى -

 إلامة وتنظٌم المإتمرات والحفالت العامة والمعارض )بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة وفٌما عدا

 المعارض السٌاحٌة(.

 حالامة وادارة وتنظٌم وتجهٌز لاعات االفرا

 الامة و تشؽٌل و ادارة مركز تجمٌل للعناٌة بالبشرة و الشعر و الجسم ) بٌوتى سنتر ( -

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

 التٌن اواى

 ، عن ؼرض الشركة هو 14261برلم  22111125،لٌدت فى  422222.222لها   الامة و تشؽٌل مؽسلة )دراى   ،رأس ما -

 االستثمار العمارى -

 إلامة وتنظٌم المإتمرات والحفالت العامة والمعارض )بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة وفٌما عدا

 المعارض السٌاحٌة(.

 الامة وادارة وتنظٌم وتجهٌز لاعات االفراح

 مة و تشؽٌل و ادارة مركز تجمٌل للعناٌة بالبشرة و الشعر و الجسم ) بٌوتى سنتر (الا -

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

 التٌن اواى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 43 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 321زى معاذ شمة رلم الامة و تشؽٌل مؽسلة )دراى ، بجهة : شارع فو -

A   سٌدى جابر  -سموحة  -الدور الثالث- 

 السفٌر جروب لالستثمار   شركة  ،  كلٌن( -  21

 التوكٌالت التجارٌة .

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة وتعدٌالته والٌنشى تؤسٌس الشركة أى 1162لسنة  122تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

 ها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما الٌخل بؤحكامحك فى مزاولة ؼرض

 الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

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

برلم  22111125،لٌدت فى  422222.222بؤي وجه من الوجوه مع الشركات   ،رأس مالها   وٌجوز للشركة أن تشترن 

 ، عن كلٌن( 14261

 التوكٌالت التجارٌة .

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة وتعدٌالته والٌنشى تؤسٌس الشركة أى 1162لسنة  122تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

 حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما الٌخل بؤحكام

 الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

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

 321للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات ، بجهة : شارع فوزى معاذ شمة رلم وٌجوز 

A   سٌدى جابر  -سموحة  -الدور الثالث- 

 السفٌر جروب لالستثمار   شركة  ،  وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك -  62

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

، عن وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على  14261برلم  22111125،لٌدت فى  422222.222

 تحمٌك

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

 321فوزى معاذ شمة رلم 

A   سٌدى جابر  -سموحة  -الدور الثالث- 

61  - Imagin Era   شركة  ،  ؼرض الشركة هو 

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 ات والحفالت العامة والفاعلٌات الفنٌة والثمافٌةالامة وادارة وتنظٌم المهرجان

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

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

 تحمٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 44 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 14224برلم  22111126،لٌدت فى  52222.222

 شرٌةالامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد الب

 الامة وادارة وتنظٌم المهرجانات والحفالت العامة والفاعلٌات الفنٌة والثمافٌة

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

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

 تحمٌك

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

 62بالدور األول بالعمار رلم  122من الشمة رلم 

 -المنتزه  -شماعة السٌوؾ  -شارع عادل مصطفى شولى 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو:   I-LAWاى لو للتدرٌب  -  62

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 اعداد االبحاث العلمٌه ودراسات الجدوى

 خدمات االنترنت(-ترجمة -تمدٌم خدمات رجال االعمال من )فاكس -

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

 22وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

، عن ؼرض  14262برلم  22111126،لٌدت فى  52222.222من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة   ،رأس مالها   

 الشركة هو:

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 اعداد االبحاث العلمٌه ودراسات الجدوى

 االنترنت(خدمات -ترجمة -تمدٌم خدمات رجال االعمال من )فاكس -

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

 22وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 -سٌدى جابر  -رشدى  -شارع عبدالحمٌد العبادى 5ون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ، بجهة : من لان

 مسالمه لالستثمار العماري و استصالح االراضً الزراعٌة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  63

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

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2226 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 45 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13166برلم  22111113،لٌدت فى  122222.222

 وادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبهاالستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج ال

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2226 

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

 5تٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ، بجهة : شمة ها

 مدٌنه النوبارٌه -الحى االول  -تمسٌم جدٌد  1لطعة 

 -الجدٌده 

 مسالمه لالستثمار العماري و استصالح االراضً الزراعٌة   شركة  ،  فى االستزراع -  64

 ي بطرٌك الؽمرولٌس الر

 2226لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن فى االستزراع 13166برلم  22111113،لٌدت فى  122222.222

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2226لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

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

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

 تحمٌك

 5ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون ، بجهة : شمة 

 مدٌنه النوبارٌه -الحى االول  -تمسٌم جدٌد  1لطعة 

 -الجدٌده 

لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها  ام اؾ ام اؾ لالستثمار العمارى والزراعى   شركة  ،  فً الخارج ، كما ٌجوز -  65

، عن فً الخارج ، كما ٌجوز  13112برلم  22111113،لٌدت فى  122222.222وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

مدٌنه النوبارٌه  -نى الحى الثا 366لطعة  3لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : شمة 

 -الجدٌده 

 ام اؾ ام اؾ لالستثمار العمارى والزراعى   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  66

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

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352ٌس الوزراء رلم جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 46 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 .2226 

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

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13112برلم  22111113،لٌدت فى  122222.222

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

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352الوزراء رلم جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس 

 .2226 

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

 3خدم طرق الري الحدٌثة ، بجهة : شمة هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تست

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الحى الثانى  366لطعة 

 ام اؾ ام اؾ لالستثمار العمارى والزراعى   شركة  ،  فى االستزراع -  62

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2226لسنة  356مهورٌة رلم ولرار رئٌس الج 2222لسنة  352. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 عموم المماوالت.

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

 والئحته التنفٌذة ، مع 2212لسنة  22الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

، عن  13112برلم  22111113،لٌدت فى  122222.222عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه   ،رأس مالها   

 فى االستزراع

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2226لسنة  356ٌة رلم ولرار رئٌس الجمهور 2222لسنة  352. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 عموم المماوالت.

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

 والئحته التنفٌذة ، مع 2212لسنة  22الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الحى الثانى  366لطعة  3عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه ، بجهة : شمة 

 ام اؾ ام اؾ لالستثمار العمارى والزراعى   شركة  ،  بالضمانات والحوافز الواردهبه وبالئحته التنفٌذٌة. -  66

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2212لسنة  22ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم تتعهد الشركة ب

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

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

 تحمٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 42 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، عن بالضمانات والحوافز الواردهبه  13112برلم  22111113،لٌدت فى  122222.222ؼرضها فً مصر أو   ،رأس مالها   

 وبالئحته التنفٌذٌة.

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2212لسنة  22ة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم تتعهد الشرك

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

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

 تحمٌك

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الحى الثانى  366لطعة  3ؼرضها فً مصر أو ، بجهة : شمة 

61  - El Yosr For Chemical Industries   شركة  ،  ؼرض الشركة هو: 

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الكٌماوٌات الصناعٌة والوسٌطة والمنظفات والمطهرات واالسمدة والمخصبات واالسمدة

 المتخصصة والمبٌدات الزراعٌة ومبٌدات الصحة العامة والمبٌدات البٌطرٌة ومكمالت االعالؾ وزٌوت رش االشجار ومنظمات

 النمو النباتٌة.

 تحضرات تجمٌل.الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مس

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع البوٌات.

 التورٌدات العمومٌة.

مع االلتزام بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة هو: 14224برلم  22111114،لٌدت فى  52222.222

 شؽٌل مصنع لتصنٌع الكٌماوٌات الصناعٌة والوسٌطة والمنظفات والمطهرات واالسمدة والمخصبات واالسمدةالامة وت

 المتخصصة والمبٌدات الزراعٌة ومبٌدات الصحة العامة والمبٌدات البٌطرٌة ومكمالت االعالؾ وزٌوت رش االشجار ومنظمات

 النمو النباتٌة.

 ٌل.الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مستحضرات تجم

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع البوٌات.

 التورٌدات العمومٌة.

مع االلتزام بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً ، بجهة : مدخل 

 -برج العرب  -لرٌة دمحم فرٌد 

12  - El Yosr For Chemical Industries     ،  حالة عدم إلتزامشركة 

 والئحته التنفٌذٌة ، مع 2212لسنة  22الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

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

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2212لسنة  22ة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم تتعهد الشركة بممارس

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 46 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم  22111114،لٌدت فى  52222.222وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ،   ،رأس مالها   

 ، عن حالة عدم إلتزام 14224

 عوالئحته التنفٌذٌة ، م 2212لسنة  22الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

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

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2212لسنة  22تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 -برج العرب  -اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، ، بجهة : مدخل لرٌة دمحم فرٌد  وذلن دون

11  - El Yosr For Chemical Industries   شركة  ،  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 وؼٌرها ا

 تحمٌك

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

 ً  طبما

رط استصدار التراخٌص الالزمة ، عن وبش 14224برلم  22111114،لٌدت فى  52222.222ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 لممارسة هذه األنشطة

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 -برج العرب  -ألحكام المانون . ، بجهة : مدخل لرٌة دمحم فرٌد 

 المختبر العلمى لالستشارات واألبحاث العلمٌة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  12

 بؤنواعها وتمدٌر المتبمٌات من تمدٌم خدمات معالجة المٌاه والتربة وتحلٌل المٌاه والتربة والكٌماوٌات الزراعٌة من أسمدة ومبٌدات

 المبٌدات فى المحاصٌل المعدة للتصدٌر بالخارج

 تجارة وتوزٌع وبٌع الكٌماوٌات واألجهزة الخاصة بتحلٌل الكٌماوٌات

 لمةتمدٌم االستشارات الفنٌة والدعم الفنى فى مجال الزراعة والبٌئة )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتع

،لٌدت فى  22222.222بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة هو 14245برلم  22111121

 ها وتمدٌر المتبمٌات منتمدٌم خدمات معالجة المٌاه والتربة وتحلٌل المٌاه والتربة والكٌماوٌات الزراعٌة من أسمدة ومبٌدات بؤنواع

 المبٌدات فى المحاصٌل المعدة للتصدٌر بالخارج

 تجارة وتوزٌع وبٌع الكٌماوٌات واألجهزة الخاصة بتحلٌل الكٌماوٌات

 تمدٌم االستشارات الفنٌة والدعم الفنى فى مجال الزراعة والبٌئة )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة

 5تمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق ، بجهة : شمة بالدور األرضى بالعمار رلم بال

 الشٌخ-بشارع التوحٌد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -الحمام  -صابر 

 المختبر العلمى لالستشارات واألبحاث العلمٌة   شركة  ،  المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال -  13

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 22وراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة األ

 مكافحة اآلفات الزراعٌة والمنزلٌة

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

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

 تحمٌك

،  14245برلم  22111121،لٌدت فى  22222.222ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج   ،رأس مالها   

 ملة فً مجالعن المالٌة ألنشطة الشركات العا

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 22األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 مكافحة اآلفات الزراعٌة والمنزلٌة

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

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

 تحمٌك

 الشٌخ-بشارع التوحٌد  5ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج ، بجهة : شمة بالدور األرضى بالعمار رلم 

 -الحمام  -صابر 

علمى لالستشارات واألبحاث العلمٌة   شركة  ،  فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس المختبر ال -  14

، عن فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ،  14245برلم  22111121،لٌدت فى  22222.222مالها   

 الشٌخ-بشارع التوحٌد  5 بجهة : شمة بالدور األرضى بالعمار رلم

 -الحمام  -صابر 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Falcon Marineفالكون مارٌن لألعمال البحرٌة وشحن وتفرٌػ السفن -  15

 التخلٌص الجمركى.

 تموٌن السفن.

 التورٌدات العمومٌة

 تمدٌم الخدمات اللوجٌستٌة

 ٌات والمواد الخطرة(إلامة وتشؽٌل المخازن والمستودعات )عدا مخازن الكٌماو

 المماوالت العامة

 عد وحصر البضائع وتداول الحاوٌات

 الشحن والتفرٌػ

 تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وتشمل :



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 52 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 صٌانة آبار البترول وتنشٌطها -

 صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة - -

 مة الالزمة ألؼراض البترول .حفر آبار المٌاه واآلبار ؼٌر العمٌ -

 ، عن ؼرض الشركة هو 14253برلم  22111124،لٌدت فى  52222.222األعمال المدنٌة   ،رأس مالها    -

 التخلٌص الجمركى.

 تموٌن السفن.

 التورٌدات العمومٌة

 تمدٌم الخدمات اللوجٌستٌة

 الخطرة(إلامة وتشؽٌل المخازن والمستودعات )عدا مخازن الكٌماوٌات والمواد 

 المماوالت العامة

 عد وحصر البضائع وتداول الحاوٌات

 الشحن والتفرٌػ

 تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وتشمل :

 صٌانة آبار البترول وتنشٌطها -

 صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة - -

 حفر آبار المٌاه واآلبار ؼٌر العمٌمة الالزمة ألؼراض البترول . -

 ش ادرٌس 12األعمال المدنٌة ، بجهة : شارع مورٌتانٌا الدور الثانى عشر العمار رلم  -

 -المنتزه  -المندرة بحرى 

 عمال الحفر والصٌانةشركة  ،  المكملة أل   Falcon Marineفالكون مارٌن لألعمال البحرٌة وشحن وتفرٌػ السفن -  16

 معالجة األسطح من الترسٌبات -

 الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب األنتاج -

 الخدمات المتعلمة باالستكشاؾ البترولً -

 الوساطة التجارٌة.

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

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

 تحمٌك

، عن المكملة  14253برلم  22111124،لٌدت فى  52222.222ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز   ،رأس مالها   

 فر والصٌانةألعمال الح

 معالجة األسطح من الترسٌبات -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب األنتاج -

 الخدمات المتعلمة باالستكشاؾ البترولً -

 الوساطة التجارٌة.

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

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

 تحمٌك

 ش ادرٌس 12ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز ، بجهة : شارع مورٌتانٌا الدور الثانى عشر العمار رلم 

 - المنتزه -المندرة بحرى 

شركة  ،  لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها    Falcon Marineفالكون مارٌن لألعمال البحرٌة وشحن وتفرٌػ السفن -  12

، عن لها أن تندمج فٌها أو  14253برلم  22111124،لٌدت فى  52222.222بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 ش ادرٌس 12طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : شارع مورٌتانٌا الدور الثانى عشر العمار رلم  تشترٌها أو تلحمها بها وذلن

 -المنتزه  -المندرة بحرى 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Q.Medicalكٌو مٌدٌكال  -  16

 صنٌع كل ما سبك لدىبٌع وتوزٌع المكمالت الؽذائٌة واالؼذٌة الخاصة ومستحضرات التجمٌل واالعشاب الطبٌة والرٌاضٌة وت

 الؽٌر.

 التجارة العامة والتورٌدات 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 وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

، عن  14226برلم  22111126،لٌدت فى  22222.222ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن   ،رأس مالها   

 ؼرض الشركة هو

 الؽذائٌة واالؼذٌة الخاصة ومستحضرات التجمٌل واالعشاب الطبٌة والرٌاضٌة وتصنٌع كل ما سبك لدى بٌع وتوزٌع المكمالت

 الؽٌر.

 التجارة العامة والتورٌدات العمومٌة.

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

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

 تحمٌك

 ( الدور3( عمارات الصٌادلة عمارة رلم )  623ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن ، بجهة : وحدة رلم ) 

 -سٌدى جابر  -السادس سموحة 

شركة  ،  تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها      Q.Medicalمٌدٌكال  كٌو -  11

، عن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ،  14226برلم  22111126،لٌدت فى  22222.222

 ( الدور3ة عمارة رلم ) ( عمارات الصٌادل 623بجهة : وحدة رلم ) 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 52 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -سٌدى جابر  -السادس سموحة 

 بلو بٌرل إلدارة المشروعات   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  122

 ادارة المشروعات.

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 لتجارٌة بكافة أنواعها.ادارة المحالت ا

 التسوٌك واالستثمار العمارى .

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 الامة الحفالت العامة.

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 14221برلم  22111126،لٌدت فى  32222.222وٌجوز   ،رأس مالها   

 ادارة المشروعات.

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 فة أنواعها.ادارة المحالت التجارٌة بكا

 التسوٌك واالستثمار العمارى .

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 الامة الحفالت العامة.

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

 -مٌناء البصل  -المبارى -ش المكس  62وٌجوز ، بجهة : 

ؼٌرها التً تزاول أعماال بلو بٌرل إلدارة المشروعات   شركة  ،  للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات و -  121

 شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

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

ه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً ، عن للشركة أن تشترن بؤي وج 14221برلم  22111126،لٌدت فى  32222.222

 تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

 62ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 -مٌناء البصل  -المبارى -ش المكس 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو:   The Probuzz Storeوباز ستور للبٌع بالعمولة والوساطة التجارٌة  زابر -  122

 البٌع بالعمولة والوساطة التجارٌة.

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 53 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 ، عن ؼرض الشركة هو: 14214برلم  22111116،لٌدت فى  52222.222ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 البٌع بالعمولة والوساطة التجارٌة.

 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 وؼٌرها ا

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 -سٌدى جابر  -سموحة  -عمارة سما كالسٌن  266ألحكام المانون . ، بجهة : شارع 

 النوبٌة للتجارة والتوزٌع   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  123

 تجارة وبٌع وتوزٌع المواد الؽذائٌة بما فى ذلن اللحوم والدواجن المجمدة.

 التوكٌالت التجارٌة.

 ىفى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك ف 1162لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 المنظمة لهذا الؽرض .

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13144برلم  22111124،لٌدت فى  1222222.222

 تجارة وبٌع وتوزٌع المواد الؽذائٌة بما فى ذلن اللحوم والدواجن المجمدة.

 التوكٌالت التجارٌة.

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1162لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 المنظمة لهذا الؽرض .

ش  11وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة ، بجهة : 

 -المنتزه  -الماهرة سٌدى بشر لبلى 

 النوبٌة للتجارة والتوزٌع   شركة  ،  هذه األنشطة . -  124

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

 تحمٌك

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

 ، عن هذه األنشطة . 13144برلم  22111124،لٌدت فى  1222222.222



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 54 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 تحمٌك

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

 -المنتزه  -بلى ش الماهرة سٌدى بشر ل

 كاتشب أند ماٌونٌز   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  125

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

 و التٌن اواى

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 14246برلم  22111124،لٌدت فى  122222.222

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

 و التٌن اواى

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

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

 تحمٌك

 561جوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌ

 -المنتزه  -سٌدى بشر بحرى -طرٌك الجٌش 

 الشركة المصرٌة للمٌكنة الزراعٌة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  126

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

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

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2226لسنة  356ة رلم ولرار رئٌس الجمهورٌ 2222لسنة  352. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 تاجٌر وصٌانة االالت والمعدات الزراعٌة )لٌما عدا التاجٌر التموٌلى(.

 ، عن ؼرض الشركة هو 14221برلم  22111126،لٌدت فى  3222222.222االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت   ،رأس مالها   

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

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

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2226لسنة  356رٌة رلم ولرار رئٌس الجمهو 2222لسنة  352. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 تاجٌر وصٌانة االالت والمعدات الزراعٌة )لٌما عدا التاجٌر التموٌلى(.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 55 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -وادى النطرون  -االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت ، بجهة : بجوار الوادى الفارغ 

 الشركة المصرٌة للمٌكنة الزراعٌة   شركة  ،  التجارٌة -  122

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1162لسنه  121والمانون رلم  1162لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 م الموانٌن المنظمة لهذا الؽرضمن الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكا

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

 22111126،لٌدت فى  3222222.222تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت   ،رأس مالها   

 ، عن التجارٌة 14221برلم 

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1162لسنه  121والمانون رلم  1162لسنه  122الشركه باحكام المانون رلم  تلتزم

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

 وانٌن المنظمة لهذا الؽرضمن الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الم

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

 -وادى النطرون  -تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت ، بجهة : بجوار الوادى الفارغ 

 اعٌة   شركة  ،  أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.الشركة المصرٌة للمٌكنة الزر -  126

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

 تجمٌدها.

 الامة وتشؽٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌة.

 ة وتشؽٌل صوامع حفظ وتخزٌن الؽالل.الام

 المماوالت العامة.

 االستثمار العمارى .

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

، عن أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو  14221برلم  22111126،لٌدت فى  3222222.222وٌجوز للشركة أن   ،رأس مالها   

 التسمٌن أو اللحوم.

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

 تجمٌدها.

 الامة وتشؽٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌة.

 صوامع حفظ وتخزٌن الؽالل. الامة وتشؽٌل

 المماوالت العامة.

 االستثمار العمارى .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 56 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 -وادى النطرون  -وٌجوز للشركة أن ، بجهة : بجوار الوادى الفارغ 

الشركة المصرٌة للمٌكنة الزراعٌة   شركة  ،  تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة  -  121

 بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

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

، عن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول  14221برلم  22111126،لٌدت فى  3222222.222

 أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

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

 -وادى النطرون  -بجوار الوادى الفارغ 

112  - EGYPTIAN ARAB FOR ENGINEERING INDUSTRIES   شركة  ،  ؼرض الشركة هو 

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع المتوسٌكالت الكهربائٌة والبطارٌات الكهربائٌة . -

 والمتوسٌكالت الكهربائٌة . الامة وتشؽٌل محطات لشحن السٌارات -

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

 لتنفٌذٌة ، معوالئحته ا 2212لسنة  22الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

، عن  14225برلم  22111126،لٌدت فى  11522.222عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه   ،رأس مالها   

 ؼرض الشركة هو

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع المتوسٌكالت الكهربائٌة والبطارٌات الكهربائٌة . -

 متوسٌكالت الكهربائٌة .الامة وتشؽٌل محطات لشحن السٌارات وال -

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

 ٌذٌة ، معوالئحته التنف 2212لسنة  22الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 -ادكو  -عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه ، بجهة : شارع الزهراء 

 طارق احمد عبدالفتاح لنٌبر و شرٌكه   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  111

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

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

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2226لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

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

 ، عن ؼرض الشركة  13122برلم  22111111،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها   

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

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

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 52 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 2226لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

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

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -عثمان محرم  - 61بجهة : عمار 

 السفرات للمخلالت   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  112

 بئة المخلالتالامة وتشؽٌل مصنع إلنتاج و تجهٌز و تع

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 14221برلم  22111114،لٌدت فى  1222222.222

 الامة وتشؽٌل مصنع إلنتاج و تجهٌز و تعبئة المخلالت

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

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

 تحمٌك

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

 322شارع  2عمارة المدٌنة بالزا بالعمار  2رلم 

 -سٌدى جابر 

 السفرات للمخلالت   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  113

 الامة وتشؽٌل مصنع إلنتاج و تجهٌز و تعبئة المخلالت

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 14221برلم  22111114،لٌدت فى  1222222.222

 الامة وتشؽٌل مصنع إلنتاج و تجهٌز و تعبئة المخلالت

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

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

 تحمٌك

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

 البحٌره -حوش عٌسى  -بالمنطمة الصناعٌة  122اضافه  مكان ومولع ممارسة النشاط فً : لطعة 

 سٌدنى لالؼذٌة والمشروبات وادارة الكافٌهات والمطاعم   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  114

 ت الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة(و تمدٌمالامة وتشؽٌل وادارة وتملن واستئجار المطاعم الثابتة والكافترٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 56 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 جمٌع أنواع المؤكوالت و التٌن اواى.

 الامة وادارة المالهى الترفٌهٌة لالطفال.

 تورٌد االؼذٌة والمشروبات.

 ٌة وترفٌهٌة ورٌاضٌةإلامة المرى السٌاحٌة والفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت واألنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدم

 وتجارٌة و ثمافٌة.

 ادارة واستؽالل الشواطىء وااللعاب المائٌة.

، عن ؼرض  14212برلم  22111116،لٌدت فى  122222.222الامة وتشؽٌل استدٌو تصوٌر فوتوؼرافى   ،رأس مالها   

 الشركة هو

 ابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة(و تمدٌمالامة وتشؽٌل وادارة وتملن واستئجار المطاعم الثابتة والكافترٌات الث

 جمٌع أنواع المؤكوالت و التٌن اواى.

 الامة وادارة المالهى الترفٌهٌة لالطفال.

 تورٌد االؼذٌة والمشروبات.

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

 وتجارٌة و ثمافٌة.

 ادارة واستؽالل الشواطىء وااللعاب المائٌة.

ة سان ستٌفانو طرٌك الكورنٌش الوحده الامة وتشؽٌل استدٌو تصوٌر فوتوؼرافى ، بجهة : مشروع جلٌم باى )لسان جلٌم باى( منطم

D الرمل  -جلٌم - 2/12رلم- 

 سٌدنى لالؼذٌة والمشروبات وادارة الكافٌهات والمطاعم   شركة  ،  والسٌنمائى فٌما عدا التصوٌر تحت الماء. -  115

 الامة وتشؽٌل وادارة جراجات السٌارات.

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن والسٌنمائى فٌما عدا التصوٌر تحت الماء. 14212برلم  22111116،لٌدت فى  122222.222

 الامة وتشؽٌل وادارة جراجات السٌارات.

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

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

 تحمٌك

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

 -الرمل  -جلٌم - 2/12رلم Dمشروع جلٌم باى )لسان جلٌم باى( منطمة سان ستٌفانو طرٌك الكورنٌش الوحده 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو:   Power Teamباور تٌم للمماوالت العمومٌة  -  116



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 المماوالت العامة

 االستثمار العمارى .

 ئح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطةوذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوا

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 ، عن ؼرض الشركة هو: 13156برلم  22111126،لٌدت فى  122222.222ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 المماوالت العامة

 االستثمار العمارى .

 ار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطةوذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصد

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -حً االستثمار  - 62ألحكام المانون . ، بجهة : عمارة 

 2226لسنة  356محمود دمحم محمود فهمى و شرٌكه   شركة  ،  رلم  -  112

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االعالؾ

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االدوٌة البٌطرٌة

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االمصال و المطهرات

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

 2226لسنة  356، عن رلم  13141برلم  22111125،لٌدت فى  522222.222،رأس مالها   

 ٌع االعالؾالامة وتشؽٌل مصنع لتصن

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االدوٌة البٌطرٌة

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االمصال و المطهرات

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

 -المنتزه  - المندرة - 1بجهة : مدٌنة الزهور برج السالملن 

 محمود دمحم محمود فهمى و شرٌكه   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  116

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

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

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 62 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

س مالها   ولرار رئٌس الجمهورٌة   ،رأ 2222لسنة  352. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 ، عن ؼرض الشركة  13141برلم  22111125،لٌدت فى  522222.222

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

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

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

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

ٌنة الزهور برج ولرار رئٌس الجمهورٌة ، بجهة : مد 2222لسنة  352. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 -المنتزه  -المندرة  - 1السالملن 

 عمرو على ٌوسؾ على ٌوسؾ وشركاه   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  111

 % سنوٌا بالمجان 12الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى عالج االمراض الجلدٌة وامراض السمنة والنحافة بشرط أن تمدم 

 و العالجٌة او التشخٌصٌه لهامن الحاالت التً ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة أ

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

 ، عن ؼرض الشركة  14261برلم  22111125،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها   

 % سنوٌا بالمجان 12الجلدٌة وامراض السمنة والنحافة بشرط أن تمدم الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى عالج االمراض 

 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. ، 

 -دمنهور  -شمة بالدور الثالث علوى  -رع عبد السالم الشاذلى امام مجمع المصالح بجهة : شا

 كافٌه مٌالنو   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  122

 الامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة 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 وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13166برلم  22111122،لٌدت فى  12222.222

 بات)عدا الكحولٌة(و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت والامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشرو-

 التٌن اواى

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

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

 تحمٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 شارع 32رلم  -سٌدي بشر بحري  226تنظٌم بشارع 

 -لمنتزه ا -ابو بكر الصدٌك متفرع من شارع الصاغ دمحم عبد السالم 

شركة  ،  أن تندمج فٌها أو    Fortification For Chemicals And Fertilizersفورتى فاكشن للكٌماوٌات واالسمدة -  121

، عن أن  13162برلم  22111111،لٌدت فى  52222.222تشترٌها أو تلحمها باوذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 ( الدور الثالث علوى عمارة العمٌد خلؾ مسجد 12مها باوذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : مكتب ) تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلح

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -امن الدولة 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Fortification For Chemicals And Fertilizersفورتى فاكشن للكٌماوٌات واالسمدة -  122

 لتجزئه للتماوى واالسمدة والكٌماوٌات الزراعٌة والمخصبات الزراعٌة ومنظمات النمو والمبٌدات الزراعٌة والموادتجاره الجمله وا

 الخام الكٌماوٌة والزراعٌة والكٌماوٌات واالدوٌة البٌطرٌة بالمناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة.

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

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13162برلم  22111111،لٌدت فى  52222.222ولٌس   ،رأس مالها   

 ه والتجزئه للتماوى واالسمدة والكٌماوٌات الزراعٌة والمخصبات الزراعٌة ومنظمات النمو والمبٌدات الزراعٌة والموادتجاره الجمل

 الخام الكٌماوٌة والزراعٌة والكٌماوٌات واالدوٌة البٌطرٌة بالمناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة.

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

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

 ( الدور الثالث علوى عمارة العمٌد خلؾ مسجد 12ولٌس ، بجهة : مكتب ) 

 -النوبارٌه الجدٌده مدٌنه  -امن الدولة 

 شركة  ،  الري بطرٌك الؽمر   Fortification For Chemicals And Fertilizersفورتى فاكشن للكٌماوٌات واالسمدة -  123

 2226لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 نٌع االسمدة والكٌماوٌات الزراعٌة والمخصبات الزراعٌة ومنظمات النمو والمبٌدات الزراعٌة والموادالامة وتشؽٌل مصنع لتص

 الخام الكٌماوٌة والزراعٌة.

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة.

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

 ، عن الري بطرٌك الؽمر 13162برلم  22111111،لٌدت فى  52222.222الشركة بهذا الشرط ٌسمط   ،رأس مالها   

 2226لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االسمدة والكٌماوٌات الزراعٌة والمخصبات الزراعٌة ومنظمات النمو والمبٌدات الزراعٌة والمواد

 الخام الكٌماوٌة والزراعٌة.

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 62 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزاممع االلتزام بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإل

 ( الدور الثالث علوى عمارة العمٌد خلؾ مسجد 12الشركة بهذا الشرط ٌسمط ، بجهة : مكتب ) 

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -امن الدولة 

كة  ،  حمها فً التمتع شر   Fortification For Chemicals And Fertilizersفورتى فاكشن للكٌماوٌات واالسمدة -  124

 والئحته التنفٌذة ، مع 2212لسنة  22بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

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

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2212لسنة  22علٌها بمانون االستثمار رلم تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1162لسنه  121والمانون رلم  1162لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

، عن حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة  13162 برلم 22111111،لٌدت فى  52222.222الوكاله   ،رأس مالها   

 والئحته التنفٌذة ، مع 2212لسنة  22بمانون اإلستثمار رلم 

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

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2212لسنة  22نصوص علٌها بمانون االستثمار رلم تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت الم

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1162لسنه  121والمانون رلم  1162لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 رة العمٌد خلؾ مسجد( الدور الثالث علوى عما 12الوكاله ، بجهة : مكتب ) 

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -امن الدولة 

شركة  ،  التجارٌه ، وال ٌنشئ    Fortification For Chemicals And Fertilizersفورتى فاكشن للكٌماوٌات واالسمدة -  125

 تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

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

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

 تحمٌك

، عن  13162برلم  22111111،لٌدت فى  52222.222ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها   ،رأس مالها   

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

 ات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرضمن الجه

 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 وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة ب

 تحمٌك

 ( الدور الثالث علوى عمارة العمٌد خلؾ مسجد 12ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها ، بجهة : مكتب ) 

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -امن الدولة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 63 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   KZكٌه زد لالستثمار العمارى  -  126

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

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 
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 بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فًاستصالح وتجهٌز األراضً 

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13161برلم  22111113،لٌدت فى  122222.222

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

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2226 

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

 2هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ، بجهة : محطه 

 مدٌنه النوبارٌه الجدٌده -بجوار السنترال العمومى 

 شركة  ،  فى االستزراع   KZالستثمار العمارى كٌه زد ل -  122

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2226لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن فى االستزراع 13161برلم  22111113،لٌدت فى  122222.222

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2226لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

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

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

 تحمٌك

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

 مدٌنه النوبارٌه الجدٌده -بجوار السنترال العمومى  2محطه 

شركة  ،  الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن    MO F Rمو اؾ ار لالستثمار العمارى  -  126

، عن الخارج ، كما ٌجوز لها أن  13116برلم  22111113،لٌدت فى  122222.222طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الحى الثانى  366لطعه  4تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : شمه 

121  - International Company   شركة  ،  ؼرض الشركة هو 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 64 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 صدٌر والتخلٌص الجمركى.عموم الت

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

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

 كتحمٌ

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13111برلم  22111113،لٌدت فى  122222.222

 عموم التصدٌر والتخلٌص الجمركى.

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

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

 تحمٌك

 51ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 -ش ٌوسؾ ؼالى سٌدى بشر بحرى الدور االرضى 

 -المنتزه 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   RWأر دبلٌو لالستثمار العمارى والزراعى -  132

 رى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبهاالستثمار العما

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2226 

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

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 14222برلم  22111113،لٌدت فى  122222.222

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

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2226 

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

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

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  - 5الحى الثانى شمة  366

 شركة  ،  فى االستزراع   RWرى والزراعىأر دبلٌو لالستثمار العما -  131

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2226لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 65 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 تحمٌك

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

 ، عن فى االستزراع 14222برلم  22111113،لٌدت فى  122222.222

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2226لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

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

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

 تحمٌك

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

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  - 5الحى الثانى شمة  366

132  - FLY FOX for Integrated Solutions   شركة  ،  ؼرض الشركة هو 

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

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

،  14211برلم  22111112،لٌدت فى  16222.222إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها   ،رأس مالها    -

 عن ؼرض الشركة هو

 تلؾ أنواعها .أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمخ -

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .أعمال  -

 ش دمحم نجٌب من جمال عبدالناصر سٌدى بشر بحرى 54إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها ، بجهة :  -

 -المنتزه  - 15الدور 

133  - FLY FOX for Integrated Solutions   .  ،  شركة 

 لشبكات نمل وتداول البٌاناتأعمال التوصٌؾ والتصمٌم  -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 66 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -

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

 والثمافً والفنً.

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

 ، عن . 14211برلم  22111112،لٌدت فى  16222.222وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي   ،رأس مالها   

 وتداول البٌانات أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -

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

 والفنً. والثمافً

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

 ش دمحم نجٌب من جمال عبدالناصر سٌدى بشر بحرى 54وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي ، بجهة : 

 -المنتزه  - 15الدور 

134  - FLY FOX for Integrated Solutions    شركة  ،  وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة

 بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

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

، عن وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة  14211برلم  22111112،لٌدت فى  16222.222

 مٌكبؤعمالها أو التً لد تعاونها على تح

 54ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 ش دمحم نجٌب من جمال عبدالناصر سٌدى بشر بحرى

 -المنتزه  - 15الدور 

 مجموعة االسكندرٌة لتطوٌر الصٌدلٌات   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  135

 ادارة وتطوٌر الصٌدلٌات

 تجارة وتوزٌع األدوات والمستلزمات الطبٌة

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

 لعاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فًواالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات ا

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 22المادة 

،لٌدت فى  5222222.222وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة هو 14212برلم  22111122



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 62 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ارة وتطوٌر الصٌدلٌاتاد

 تجارة وتوزٌع األدوات والمستلزمات الطبٌة

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

 املة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فًواالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات الع

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 22المادة 

باب شرلى  -االبراهٌمٌة -وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار ، بجهة : ش األعشى 

- 

 ٌدلٌات   شركة  ،  التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .مجموعة االسكندرٌة لتطوٌر الص -  136

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

 تحمٌك

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

 ، عن التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . 14212برلم  22111122،لٌدت فى  5222222.222

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

 تحمٌك

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

 -باب شرلى  -االبراهٌمٌة -األعشى 

 مواسم للتوزٌع والتوكٌالت التجارٌة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو: -  132

 نا.التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانو

 التوكٌالت التجارٌة

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاالت التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك 1162لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 لهذا الؽرض .المنظمة 

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

 ، عن ؼرض الشركة هو: 14266برلم  22111122،لٌدت فى  52222.222وٌجوز   ،رأس مالها   

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 التوكٌالت التجارٌة

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاالت التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك 1162لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 الؽرض . المنظمة لهذا

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 66 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 12حوشة رلم  1( الكائن بالجزء رلم 1وٌجوز ، بجهة : عمار برج التنعٌم ) 

 -محرم بن  -ابٌس المرٌة العاشرة 

لتجارٌة   شركة  ،  للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول مواسم للتوزٌع والتوكٌالت ا -  136

 أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

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

 ً  طبما

، عن للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه  14266برلم  22111122،لٌدت فى  52222.222المانون  ،رأس مالها    ألحكام

 مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

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

 ً  طبما

 12حوشة رلم  1( الكائن بالجزء رلم 1ألحكام المانون ، بجهة : عمار برج التنعٌم ) 

 -محرم بن  -ابٌس المرٌة العاشرة 

 العربٌة لبناء السفن   شركة  ،  ؼرض الشركة هو: -  131

 بناء واصالح السفن .

 بٌع وشراء السفن

 ل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطةوذلن دون اإلخال

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 ، عن ؼرض الشركة هو: 14212برلم  22111122،لٌدت فى  52222.222ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 بناء واصالح السفن .

 بٌع وشراء السفن

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

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 -الجمرن  -المٌناء الشرلى -شارع لاٌتباى  1ألحكام المانون . ، بجهة : عمار 

 حسن محمود محسن احمد وشرٌكٌه   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  142

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وسحب وحمن البالستٌن ومستلزمات األدوات الصحٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن 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 ؼرض الشركة  13161برلم  22111122،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وسحب وحمن البالستٌن ومستلزمات األدوات الصحٌة

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

 اللبان -بجهة : شارع الؽزالى 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو:   Alex Cairoالٌكس كاٌرو  -  141

 النمل الجماعى البرى الداخلى للركاب .

 لنمل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النمل داخل المطر المصرى او خارجها اال بعد المٌد بسجلوال ٌتم مزاولة نشاط ا

 الناللٌن واستخراج التراخٌص بمزاولة النشاط من الهٌئة العامة للطرق والكبارى والنمل البرى مع االخذ فى االعتبار بان الهٌئة ال

 او الرحالت. تمنح تراخٌص مزاولة انشطة النفل السٌاحى

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

 ، عن ؼرض الشركة هو: 13166برلم  22111112،لٌدت فى  52222.222

 النمل الجماعى البرى الداخلى للركاب .

 لبرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النمل داخل المطر المصرى او خارجها اال بعد المٌد بسجلوال ٌتم مزاولة نشاط النمل ا

 الناللٌن واستخراج التراخٌص بمزاولة النشاط من الهٌئة العامة للطرق والكبارى والنمل البرى مع االخذ فى االعتبار بان الهٌئة ال

 رحالت.تمنح تراخٌص مزاولة انشطة النفل السٌاحى او ال

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

 -سٌدى جابر  -شارع دكتور بارودى سٌدى جابر الشٌخ 

 شركة  ،  األنشطة   Alex Cairoالٌكس كاٌرو  -  142

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 ، عن األنشطة 13166برلم  22111112،لٌدت فى  52222.222ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 -سٌدى جابر  -ألحكام المانون . ، بجهة : شارع دكتور بارودى سٌدى جابر الشٌخ 

 الخلٌل فارم جروب   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  143

 التورٌدات العمومٌة و على األخص تورٌد الخضار و الفاكهة.

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1162لسنه  121والمانون رلم  1162لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 14223برلم  22111114،لٌدت فى  322222.222تصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها   ،رأس مالها   اس

 ، عن ؼرض الشركة هو

 التورٌدات العمومٌة و على األخص تورٌد الخضار و الفاكهة.

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1162لسنه  121والمانون رلم  1162لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 م الموانٌن المنظمة لهذا الؽرضمن الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكا

 -مركز بدر  -استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها ، بجهة : لرٌة اسماعٌل فهمى 

 الخلٌل فارم جروب   شركة  ،  لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً -  144

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

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2226لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

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

، عن  14223برلم  22111114،لٌدت فى  322222.222وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع   ،رأس مالها   

 لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

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

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2226لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

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

 -مركز بدر  -وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع ، بجهة : لرٌة اسماعٌل فهمى 

 الخلٌل فارم جروب   شركة  ،  الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك -  145

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

، عن الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد  14223برلم  22111114،لٌدت فى  322222.222

 تعاونها على تحمٌك

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

 -مركز بدر  -اسماعٌل فهمى 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   DENTISTAدٌنتٌستا  -  146



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تجارة وتورٌد مواد ومستلزمات طب االسنان.

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13141برلم  22111124،لٌدت فى  52222.222

 تجارة وتورٌد مواد ومستلزمات طب االسنان.

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

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

 تحمٌك

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

 -باب شرلى  -االزرٌطه  -ش على الخشخانى  2ل مح 14

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Smart Zone Constructionسمارت زون لالنشاءات -  142

 المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة.

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

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 14262برلم  22111125،لٌدت فى  122222.222

 المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة.

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

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

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

 تحمٌك

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

 بعمارات 42عمارة رلم -بالدور االرضى  2رلم 

 -سٌدى جابر  -الضباط بمصطفى كامل 

 ،  ؼرض الشركة هو شركة    MO F Rمو اؾ ار لالستثمار العمارى  -  146

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

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2226 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

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

 ؼرض الشركة هو ، عن 13116برلم  22111113،لٌدت فى  122222.222

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

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2226 

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

 4هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ، بجهة : شمه 

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الحى الثانى  366لطعه 

 شركة  ،  فى االستزراع   MO F Rمو اؾ ار لالستثمار العمارى  -  141

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2226لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 انشاء او اداره او تشؽٌل المدارس .

 انشاء الجامعات.

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

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

 تحمٌك

 ، عن فى االستزراع 13116برلم  22111113،لٌدت فى  122222.222ؼرضها فً مصر أو فً   ،رأس مالها   

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2226لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 انشاء او اداره او تشؽٌل المدارس .

 اء الجامعات.انش

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

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

 تحمٌك

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الحى الثانى  366لطعه  4مصر أو فً ، بجهة : شمه  ؼرضها فً

 شركة  ،  لممارسة هذه األنشطة .   ITHAKAاٌثكا -  152

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

 تحمٌك

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

 ، عن لممارسة هذه األنشطة . 14242برلم  22111121،لٌدت فى  122222.222



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 تحمٌك

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

 تنظٌم 22بالطابك الثانى العلوى بالعمار رلم  6رلم 

 -المنشٌه  -ٌولٌو  26طرٌك 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   ITHAKAاٌثكا -  151

 إلامة الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت واألنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمٌة وترفٌهٌة ورٌاضٌة وتجارٌة و ثمافٌة -

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 المعارض السٌاحٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرضإلامة وتنظٌم الندوات والمإتمرات و المعارض )فٌما عدا 

 على حدة(.

 الامة وادارة وتنظٌم المهرجانات والحفالت العامة.

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 14242 برلم 22111121،لٌدت فى  122222.222

 إلامة الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت واألنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمٌة وترفٌهٌة ورٌاضٌة وتجارٌة و ثمافٌة -

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 ارض السٌاحٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرضإلامة وتنظٌم الندوات والمإتمرات و المعارض )فٌما عدا المع

 على حدة(.

 الامة وادارة وتنظٌم المهرجانات والحفالت العامة.

 6وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة ، بجهة : الشمة رلم 

 تنظٌم 22لم بالطابك الثانى العلوى بالعمار ر

 -المنشٌه  -ٌولٌو  26طرٌك 

 البان سوٌسرا   شركة  ،   ؼرض الشركة هو -  152

 الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافتٌرٌات الثابتة 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 وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13154برلم  22111126،لٌدت فى  12222.222

 ٌم جمٌع أنواع المؤكوالت والامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافتٌرٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات )عدا الكحولٌة( و تمد

 التٌن اواى.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

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

 تحمٌك

 61ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 -باب شرلى  -شارع بورسعٌد كامب شٌزار 

 براٌفت كو واركٌنج سباس   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  153

 تؤجٌر مساحات العمل المشتركة

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 14241برلم  22111124،لٌدت فى  12222.222

 تؤجٌر مساحات العمل المشتركة

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

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

 تحمٌك

 ً  21ألحكام المانون . ، بجهة :  ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما

 سموحة -جناح السالم االٌمن  -مٌدان فٌكتور عمانوٌل 

 -سٌدى جابر  -

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Balteem Petroleum Servicesبلطٌم للخدمات البترولٌة  -  154

 تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وتشمل :

 البترول وتنشٌطها صٌانة آبار -

 صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة - -

 حفر آبار المٌاه واآلبار ؼٌر العمٌمة الالزمة ألؼراض البترول . -

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة -

 معالجة األسطح من الترسٌبات -

 الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب األنتاج -

 الخدمات المتعلمة باالستكشاؾ البترولً -

برلم  22111111،لٌدت فى  222222.222وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة هو 13125

 تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وتشمل :



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 صٌانة آبار البترول وتنشٌطها -

 صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة - -

 حفر آبار المٌاه واآلبار ؼٌر العمٌمة الالزمة ألؼراض البترول . -

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة -

 معالجة األسطح من الترسٌبات -

 بٌب األنتاجالخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنا -

 الخدمات المتعلمة باالستكشاؾ البترولً -

 -الرمل  -الدور األول  -ش شدس 16وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة : 

مارسة شركة  ،  ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لم   Balteem Petroleum Servicesبلطٌم للخدمات البترولٌة  -  155

 هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 ، عن ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . 13125برلم  22111111،لٌدت فى  222222.222

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

 تحمٌك

 16ا ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كم

 -الرمل  -الدور األول  -ش شدس

شركة  ،  لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .     Bioleader Pharmaبٌولٌدر فارما -  156

، عن لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً  13161برلم  22111111،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها   

 -المنتزه  -سٌدي بشر  -مدٌنة فٌصل  -ألحكام المانون . ، بجهة : 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Bioleader Pharmaبٌولٌدر فارما -  152

 و المكمالت الؽذائٌة و منتجات العناٌة بالبشرة و الشعر و االدوٌة البشرٌة و البٌطرٌةتجارة و بٌع و توزٌع مستحضرات التجمٌل 

 و تصنٌع و تعبئة و تؽلٌؾ كل ماسبك لدى الؽٌر.

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

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

 تحمٌك

، عن ؼرض  13161برلم  22111111،لٌدت فى  322222.222ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز   ،رأس مالها   

 الشركة هو

 لمكمالت الؽذائٌة و منتجات العناٌة بالبشرة و الشعر و االدوٌة البشرٌة و البٌطرٌةتجارة و بٌع و توزٌع مستحضرات التجمٌل و ا

 و تصنٌع و تعبئة و تؽلٌؾ كل ماسبك لدى الؽٌر.

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 تحمٌك

 -المنتزه  -سٌدي بشر  -مدٌنة فٌصل  -ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز ، بجهة : 

 ة هو:شركة  ،  ؼرض الشرك   T Express For Shippingتً اكسبرس لنمل البضائع -  156

 النمل البري للبضائع.

 وال ٌتم مزاولة نشاط النمل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النمل داخل المطر المصرى او خارجها اال بعد المٌد بسجل

 الناللٌن واستخراج التراخٌص بمزاولة النشاط من الهٌئة العامة للطرق والكبارى والنمل البرى مع االخذ فى االعتبار بان الهٌئة ال

 تمنح تراخٌص مزاولة انشطة النفل السٌاحى او الرحالت.

 ص الالزمة لممارسة هذه األنشطةوذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌ

 ، عن ؼرض الشركة هو: 13161برلم  22111126،لٌدت فى  52222.222وٌجوز   ،رأس مالها   

 النمل البري للبضائع.

 وال ٌتم مزاولة نشاط النمل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النمل داخل المطر المصرى او خارجها اال بعد المٌد بسجل

 واستخراج التراخٌص بمزاولة النشاط من الهٌئة العامة للطرق والكبارى والنمل البرى مع االخذ فى االعتبار بان الهٌئة ال الناللٌن

 تمنح تراخٌص مزاولة انشطة النفل السٌاحى او الرحالت.

 ة لممارسة هذه األنشطةوذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزم

 -الرمل  -لوران  -ش محمود صدلً 12وٌجوز ، بجهة : 

شركة  ،  للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات    T Express For Shippingتً اكسبرس لنمل البضائع -  151

 وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

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

 ً  طبما

، عن للشركة أن تشترن بؤي وجه من  13161برلم  22111126،لٌدت فى  52222.222ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 هة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌكالوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌ

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

 ً  طبما

 -الرمل  -لوران  -ش محمود صدلً 12ألحكام المانون . ، بجهة : 

 السٌاحٌه   شركة  ،  ؼرض الشركة هوع السخن إلدارة المطاعم والمنشآت  -  162

 ادارة المطاعم والكافٌترٌات السٌاحٌة )الثابتة(

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

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

 تحمٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13131برلم  22111123،لٌدت فى  122222.222

 لكافٌترٌات السٌاحٌة )الثابتة(ادارة المطاعم وا

 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 وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها ع

 تحمٌك

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

 ش السلطان حسٌن 32ٌمٌن مدخل العمار رلم  2رلم 

 -العطارٌن  -ش الشهٌد صالح مصطفى  3سابماً وحالٌا 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   A.I.Mلمتكاملة والتصمٌمات اٌم للمماوالت العمومٌة وا -  161

 المماوالت العامة والمتكاملة

 اعداد التصمٌمات الهندسٌة

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 14243برلم  22111121دت فى ،لٌ 122222.222

 المماوالت العامة والمتكاملة

 اعداد التصمٌمات الهندسٌة

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

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

 تحمٌك

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

 -الرمل  -سابا باشا - الهداٌا-شارع عبدالمادر عطٌه 22بالدور األول العمار  1رلم 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Alexandrinaالٌكساندرٌنا لالستثمار العمارى -  162

 االستثمار العمارى .

 المماوالت العامة

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا و التورٌدات العمومٌة

 التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1162لسنه  122ن رلم تلتزم الشركه باحكام المانو

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 المنظمة لهذا الؽرض .

برلم  22111125،لٌدت فى  122222.222والمانون   ،رأس مالها    1162سنه ل 122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ، عن ؼرض الشركة هو 14266

 االستثمار العمارى .

 المماوالت العامة

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا و التورٌدات العمومٌة

 التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1162لسنه  122م تلتزم الشركه باحكام المانون رل

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

 المنظمة لهذا الؽرض .

 -محرم بن  -الدور االرضى -ش االدهم 66والمانون ، بجهة :  1162لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 شركة  ،  تعاونها على تحمٌك   Alexandrinaالٌكساندرٌنا لالستثمار العمارى -  163

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

 ، عن تعاونها على تحمٌك 14266برلم  22111125،لٌدت فى  122222.222

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

 -محرم بن  -الدور االرضى -ش االدهم 66

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم  1162لسنه  121شركة  ،  رلم    Alexandrinaرىالٌكساندرٌنا لالستثمار العما -  164

 اعمال

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

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

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

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

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1162لسنه  121، عن رلم  14266برلم  22111125،لٌدت فى  122222.222

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

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

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

ش 66وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد ، بجهة : 

 - محرم بن -الدور االرضى -االدهم 

 سعٌد محسن عوض موسى وصالح محسن عوض موسى   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  165

 الامة وتشؽٌل مصنع لتجفٌؾ الحاصالت الزراعٌة

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تجمٌدها.

 وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌةالامة وتشؽٌل محطة لفرز 

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

 ، عن ؼرض الشركة  14264برلم  22111126،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها   

 لحاصالت الزراعٌةالامة وتشؽٌل مصنع لتجفٌؾ ا

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

 تجمٌدها.

 الامة وتشؽٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌة

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

 -ابو المطامٌر  -بجهة : مدخل لرٌة العشر االؾ 

شركة  ،  والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة    LED EGYPT - LEDلٌد اٌجٌبت لصناعات  -  166

 لممارسة هذه األنشطة

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

، عن والمرارات السارٌة ، وبشرط  14252برلم  22111124لٌدت فى ، 522222.222ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 -المنتزة ثالث  -السٌوؾ شماعة  -ش وادى الملون  15ألحكام المانون . ، بجهة : 

 -المنتزه 

التراخٌص الالزمة  شركة  ،  والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار   LED EGYPT - LEDلٌد اٌجٌبت لصناعات  -  162

 لممارسة هذه األنشطة

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

، عن والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار  14252برلم  22111124،لٌدت فى  52222.222ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 ألنشطةالتراخٌص الالزمة لممارسة هذه ا

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

 تحمٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 62 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 ً  طبما

 -المنتزة ثالث  -السٌوؾ شماعة  -ش وادى الملون  15ون . ، بجهة : ألحكام المان

 -المنتزه 

 الفا للصناعات الدوائٌة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  166

 تصنٌع األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌة والمبٌدات الحشرٌة واألجهزة الطبٌة والتعوٌضٌة

 ٌة لدى الؽٌر.والمواد الؽذائ

 تجارة وتوزٌع األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌة والمبٌدات الحشرٌة واألجهزة الطبٌة

 والتعوٌضٌة والمواد الؽذائٌة.

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1162سنه ل 121والمانون رلم  1162لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ، عن ؼرض الشركة هو 14265برلم  22111125،لٌدت فى  1222222.222الوكاله   ،رأس مالها   

 تصنٌع األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌة والمبٌدات الحشرٌة واألجهزة الطبٌة والتعوٌضٌة

 ة لدى الؽٌر.والمواد الؽذائٌ

 تجارة وتوزٌع األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌة والمبٌدات الحشرٌة واألجهزة الطبٌة

 والتعوٌضٌة والمواد الؽذائٌة.

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1162نه لس 121والمانون رلم  1162لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 برج االبرار بجوار -المدخل االول -الوكاله ، بجهة : الرابعة الناصرٌة 

 -الرمل  -مخازن فتح هلل 

الفا للصناعات الدوائٌة   شركة  ،  التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على  -  161

 ٌص الالزمة لمزاولة ؼرضهاالتراخ

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 ادارة الصٌدلٌات

 إالامة وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجٌة أو طبٌة .

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

 22111125،لٌدت فى  1222222.222وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها   ،رأس مالها   

ٌص الالزمة ، عن التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخ 14265برلم 

 لمزاولة ؼرضها

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ادارة الصٌدلٌات

 إالامة وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجٌة أو طبٌة .

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

برج االبرار  -المدخل االول -وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها ، بجهة : الرابعة الناصرٌة 

 بجوار

 -الرمل  -مخازن فتح هلل 

 الفا للصناعات الدوائٌة   شركة  ،  التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك -  122

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

 ، عن التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 14265لم بر 22111125،لٌدت فى  1222222.222

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

 برج االبرار بجوار -المدخل االول -الناصرٌة 

 -الرمل  -مخازن فتح هلل 

121  - MOM Trade For General Supplies, Specialized Works - Contracting   شركة  ،  ؼرض الشركة هو 

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

 لكهرومٌكانٌكٌة.المماوالت المتخصصة والمتكاملة فى مجال الكهرباء والمٌكانٌكا وااللكترومٌكانٌكٌة وا

 االستٌراد والتصدٌر.

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة 1162لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 ذا الؽرض .له

 ، عن ؼرض الشركة هو 14226برلم  22111126،لٌدت فى  252222.222وذلن دون اإلخالل   ،رأس مالها   

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

 ومٌكانٌكٌة.المماوالت المتخصصة والمتكاملة فى مجال الكهرباء والمٌكانٌكا وااللكترومٌكانٌكٌة والكهر

 االستٌراد والتصدٌر.

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة 1162لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 لؽرض .لهذا ا

 مٌامى متفرع من البكباشى 16وذلن دون اإلخالل ، بجهة : شارع السٌد رضوان رلم 

 -المنتزه  -المنتزه اول  -العٌسوى 

122  - MOM Trade For General Supplies, Specialized Works - Contracting    شركة  ،  بؤحكام الموانٌن واللوائح

 التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 62 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 تحمٌك

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

، عن بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار  14226برلم  22111126،لٌدت فى  252222.222

 التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 مٌامى متفرع من البكباشى 16شارع السٌد رضوان رلم 

 -المنتزه  -المنتزه اول  -العٌسوى 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   TNTتى ان تى لالستثمار العمارى -  123

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

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

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2226لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 122222.222االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة هو 13116برلم  22111113،لٌدت فى 

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

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

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2226لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

الحى  366لطعة  2االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى ، بجهة : شمة 

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الثانى 

 شركة  ،  المدٌم فٌما عدا منطمة شبه   TNTتى ان تى لالستثمار العمارى -  124

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2226 

 والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .أعمال التوصٌؾ والتحلٌل 

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

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

 ، عن المدٌم فٌما عدا منطمة شبه 13116برلم  22111113،لٌدت فى  122222.222مالها   

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2226 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 63 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .أعمال التوصٌؾ والتحلٌل 

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

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

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الحى الثانى  366لطعة  2شمة 

 شركة  ،  على تحمٌك   TNTتى ان تى لالستثمار العمارى -  125

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

 ، عن على تحمٌك 13116برلم  22111113،لٌدت فى  122222.222

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

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الحى الثانى  366لطعة 

 بداللطٌؾ محمود عطا وشركاه   شركة  ،  ؼرض الشركة أٌمن ع -  126

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األعالؾ

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

 ، عن ؼرض الشركة  13165برلم  22111126،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األعالؾ

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

 -برج العرب  - 3بجهة : الحى األول المجاورة الرابعة منزل رلم 

 اٌمن دمحم عبدالعزٌز ابو بكر وشرٌكه   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  122

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة.

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

 ، عن ؼرض الشركة  13145برلم  22111124،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة.

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

 -دمنهور  -االبعادٌة  -بجهة : طرٌك دمنهور االسكندرٌة السرٌع 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Appstactآبس تاكت  -  126

 طبٌمات بمختلؾ أنواعها .أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والت -

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 .إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة  -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

،  14251برلم  22111125،لٌدت فى  12222.222إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها   ،رأس مالها    -

 عن ؼرض الشركة هو

 مختلؾ أنواعها .أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات ب -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 64 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 ل التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .أعما -

 شارع-عمارات جاردٌنٌا امام كارفور سٌتى الٌت  5إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها ، بجهة :  -

 -المنتزه  -مصطفى كامل 

 شركة  ،  .   Appstactآبس تاكت  -  121

 تداول البٌاناتأعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل و -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات -

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

 توى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمًاألنشطة المتعلمة بتحوٌل المح -

 والثمافً والفنً.

برلم  22111125،لٌدت فى  12222.222مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات   ،رأس مالها    -

 ، عن . 14251

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات -

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

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

 والثمافً والفنً.

 شارع-عمارات جاردٌنٌا امام كارفور سٌتى الٌت  5مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات ، بجهة :  -

 -المنتزه  -مل مصطفى كا

 شركة  ،  التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات   Appstactآبس تاكت  -  162

 2223لسنه  64) التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات 14251برلم  22111125،لٌدت فى  12222.222



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 65 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 2223لسنه  64) التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

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

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

 تحمٌك

 5تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو 

 شارع-عمارات جاردٌنٌا امام كارفور سٌتى الٌت 

 -المنتزه  -مصطفى كامل 

 شركة  ،  ( .   I-LAWاى لو للتدرٌب  -  161

 رسة هذه األنشطةوذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لمما

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 ، عن ( . 14262برلم  22111126،لٌدت فى  52222.222كام المانون .  ،رأس مالها   ألح

 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 وؼٌرها التً تزاو

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 -سٌدى جابر  -رشدى  -شارع عبدالحمٌد العبادى 5ألحكام المانون . ، بجهة : 
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 اعمال التشطٌبات والمماوالت العامة وعموم التورٌدات.

 الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة.

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

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

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 14123برلم  22111126،لٌدت فى  252222.222مالها   

 اعمال التشطٌبات والمماوالت العامة وعموم التورٌدات.

 الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة.

 ة وتنظٌم المعارض )بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة وفٌما عدا المعارض السٌاحٌة(.إلام

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 66 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 -سٌدى جابر  -سموحة  -ادمون فرمون  21

 شركة  ،  على تحمٌك   Details For Investmentدٌتٌلز لالستثمار  -  163

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

 ، عن على تحمٌك 14123برلم  22111126،لٌدت فى  252222.222

 21ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 -سٌدى جابر  -سموحة  -ادمون فرمون 

شركة  ،  أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون    FOUCAS Brandsفوكس براند الدارة المطاعم والمماهى  -  164

، عن أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  14213برلم  22111122،لٌدت فى  122222.222.  ،رأس مالها   

 5ادٌر رشدى عمارة الكوٌت شمة ش المس مٌخائٌل اب 5، بجهة : 

 -سٌدى جابر  -الدور االول علوى 

 فهمى مصطفى فهمى فهمى وشرٌكه   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  165

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

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

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2226لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

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

 ، عن ؼرض الشركة  14211برلم  22111126،لٌدت فى  522222.222تربٌة   ،رأس مالها   

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

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

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2226لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

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

 -العامرٌه  -ؼرب طرٌك االسكندرٌة الماهرة الصحراوى بجوار مدخل لرٌة الٌمن  46تربٌة ، بجهة : فٌال بالكٌلو 

فهمى مصطفى فهمى فهمى وشرٌكه   شركة  ،  جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ  -  166

 اج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.أو إنت

 تربٌه الخٌول -1

 الهندسه الوراثٌه فً المجاالت النباتٌه والحٌوانٌه -2

 إلامة المزارع السمكٌة .

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  14211برلم  22111126،لٌدت فى  522222.222،رأس مالها   

 التسمٌن أو اللحوم. السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 62 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تربٌه الخٌول -1

 الهندسه الوراثٌه فً المجاالت النباتٌه والحٌوانٌه -2

 إلامة المزارع السمكٌة .

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

 -العامرٌه  -ٌك االسكندرٌة الماهرة الصحراوى بجوار مدخل لرٌة الٌمن ؼرب طر 46بجهة : فٌال بالكٌلو 

 حسام الدٌن دمحمالسٌد دمحم جبر الشافعى وشرٌكه   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  162

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المستلزمات واالجهزة الطبٌة بكافة انواعها.

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

 ، عن ؼرض الشركة  14215برلم  22111126،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المستلزمات واالجهزة الطبٌة بكافة انواعها.

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

د ( مجمع الصناعات الصؽٌرة 6بالدور الثالث علوى بالعمار رلم )  325بجهة : المركز الرئٌسً للشركة ومولع ممارسة النشاط : 

 شارع المدٌنة

 العجمى البٌطاش -

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Royal C.P.Mروٌال الدارة المشروعات التجارٌة  -  166

 ادارة وتشؽٌل االسواق التجارٌة )السوبر ماركت والهاٌبر ماركت( وتجارة كافة السلع الؽذائٌة واللحوم واألسمان والدواجن

 والمثلجات والعطارة والبمالة والحلوٌات والمخبوزات والخردوات ومستحضرات التجمٌل والمالبس الجاهزة ولعب االطفال

 المنزلٌه والورلٌات والمنظفات والخضروات والفاكهة والمجمدات بكافة أنواعها واعداد وبٌع الوجبات الجاهزةواالدوات 

 والمخبوزات بكافة أنواعها وتعبئة وتؽلٌؾ مشترٌات العمالء وتؤجٌر مساحات لماكٌنات الصراؾ االلى للبنون.

 ، عن ؼرض الشركة هو 14216برلم  22111126،لٌدت فى  622222.222الامة   ،رأس مالها   

 ادارة وتشؽٌل االسواق التجارٌة )السوبر ماركت والهاٌبر ماركت( وتجارة كافة السلع الؽذائٌة واللحوم واألسمان والدواجن

 والمثلجات والعطارة والبمالة والحلوٌات والمخبوزات والخردوات ومستحضرات التجمٌل والمالبس الجاهزة ولعب االطفال

 زلٌه والورلٌات والمنظفات والخضروات والفاكهة والمجمدات بكافة أنواعها واعداد وبٌع الوجبات الجاهزةواالدوات المن

 والمخبوزات بكافة أنواعها وتعبئة وتؽلٌؾ مشترٌات العمالء وتؤجٌر مساحات لماكٌنات الصراؾ االلى للبنون.

 -الدخٌلة -ردٌان الو-شارع االسناوى  44الامة ، بجهة : المحل الكائن بالعمار رلم 

شركة  ،  وتشؽٌل مصنع لتصنٌع اللحوم بكافة أنواعها وتعبئتها    Royal C.P.Mروٌال الدارة المشروعات التجارٌة  -  161

 وتؽلٌفها

 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 وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على وٌجو

 تحمٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 66 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 ، عن وتشؽٌل مصنع لتصنٌع اللحوم بكافة أنواعها وتعبئتها وتؽلٌفها 14216برلم  22111126ى ،لٌدت ف 622222.222

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

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

 تحمٌك

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

 -الدخٌلة -الوردٌان -شارع االسناوى  44ر رلم المحل الكائن بالعما

112  - EGYPTIAN ARAB FOR ENGINEERING INDUSTRIES    شركة  ،  بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته

 التنفٌذٌة.

 تنفٌذٌة لبلوالئحته ال 2212لسنة  22تتعهد 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 .

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

 تحمٌك

، عن بالضمانات والحوافز الوارده به  14225برلم  22111126،لٌدت فى  11522.222ؼرضها فً مصر أو   ،رأس مالها   

 وبالئحته التنفٌذٌة.

 ة لبلوالئحته التنفٌذٌ 2212لسنة  22تتعهد 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 .

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

 تحمٌك

 -ادكو  -ؼرضها فً مصر أو ، بجهة : شارع الزهراء 

111  - EGYPTIAN ARAB FOR ENGINEERING INDUSTRIES    شركة  ،  فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو

، عن فً  14225برلم  22111126،لٌدت فى  11522.222تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 -ادكو  -الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : شارع الزهراء 

 السفرات للتوابل   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  112

 الامة وتشؽٌل مصنع لطحن وتعبئة الفلفل والبهارات والبن وجمٌع التوابل.

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 14226برلم  22111114،لٌدت فى  1222222.222

 الامة وتشؽٌل مصنع لطحن وتعبئة الفلفل والبهارات والبن وجمٌع التوابل.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

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

 تحمٌك

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

 البحٌره -حوش عٌسى  -بالمنطمه الصناعٌة  126اضافة مكان ومولع ممارسة النشاط فً : المطعه رلم 

 ابراهٌم دمحم دمحم اسماعٌل دوابه و شرٌكته   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  113

 هزه كهربائٌه و تصنٌع و تجمٌع جمٌع أنواع اللمبات الكهربائٌة العادٌة و الموفرة للطالة و اللٌدالامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع اج

 بجمٌع انواعها و تصنٌع و تجمٌع الكشافات الكهربائٌة الداخلٌة و الخارجٌة و االسبوت الٌت و االدوات الكهربائٌة و االلباس و

 المفاتٌح و مستلزماتها.

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

 ، عن ؼرض الشركة  14216برلم  22111116،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع اجهزه كهربائٌه و تصنٌع و تجمٌع جمٌع أنواع اللمبات الكهربائٌة العادٌة و الموفرة للطالة و اللٌد

 بجمٌع انواعها و تصنٌع و تجمٌع الكشافات الكهربائٌة الداخلٌة و الخارجٌة و االسبوت الٌت و االدوات الكهربائٌة و االلباس و

 ها.المفاتٌح و مستلزمات

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

 -برج العرب  -بجهة : بحرى طرٌك الكافورى بجوار معرض سٌرامٌن لٌسٌكو على الشمال 

 اٌجى فورت للمواد الؽذائٌة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  114

 ارة وتوزٌع المواد الؽذائٌة.تج

 عموم التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة.

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1162لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 المنظمة لهذا الؽرض .

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

،  14221برلم  22111111،لٌدت فى  222222.222وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   

 عن ؼرض الشركة هو

 زٌع المواد الؽذائٌة.تجارة وتو

 عموم التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة.

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1162لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 المنظمة لهذا الؽرض .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 باب -كامب شٌزار  -شارع زكرٌا ؼنٌم )تالنٌس سابما(  16وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : 

 -شرلى 

 اد الؽذائٌة   شركة  ،  السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .اٌجى فورت للمو -  115

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

 تحمٌك

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

، عن السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه  14221برلم  22111111،لٌدت فى  222222.222

 األنشطة .

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

 تحمٌك

 16ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 باب -كامب شٌزار  -شارع زكرٌا ؼنٌم )تالنٌس سابما( 

 -شرلى 

 ومنتجات األلبان بالجملة   شركة  ،  ؼرض الشركة هو أسواق الصفوة للمواد الؽذائٌة -  116

 تجارة المواد الؽذائٌة ومنتجات األلبان.

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 14232برلم  22111111دت فى ،لٌ 522222.222

 تجارة المواد الؽذائٌة ومنتجات األلبان.

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

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

 تحمٌك

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

 عمارة الؽنٌمً ناصٌة شارع-الدور األرضى  4رلم 

 -الرمل  -مصطفى نظٌؾ 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   Country Glassكنترى جالس  -  112

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وزخرفة المنتجات الزجاجٌة ٌدوٌاً.

 ً  عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13126برلم  22111111،لٌدت فى  52222.222

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وزخرفة المنتجات الزجاجٌة ٌدوٌاً.

 ً  عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا

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

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

 تحمٌك

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

 -مرؼم -درٌة الماهرة الصحراوى طرٌك اسكن 11

 -العامرٌه 

 شرٌؾ عطٌه دمحم حمادة و شرٌكة   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  116

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع و تشكٌل المعادن بكافة أنواعها.

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

 ، عن ؼرض الشركة  13115برلم  22111113،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع و تشكٌل المعادن بكافة أنواعها.

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

 ( الدور الثالث العلوي مجمع الصناعات الصؽٌرة ش6بالعمار رلم )  326جهة : الوحدة رلم ب

 -الدخٌله  -المدٌنة متفرع من طرٌك اسكندرٌة مطروح 

 شركة  ،  ؼرض الشركة هو   M A Y Jام اٌهواى جى لالستثمار العمارى  -  111

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

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2226 

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

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

 ، عن ؼرض الشركة هو 13111برلم  22111113،لٌدت فى  122222.222

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

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2226 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 1هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ، بجهة : شمه 

 -دٌده مدٌنه النوبارٌه الج -الحى الثانى  366لطعه 

 شركة  ،  فى االستزراع   M A Y Jام اٌهواى جى لالستثمار العمارى  -  222

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2226لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن فى االستزراع 13111برلم  22111113،لٌدت فى  122222.222

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2226لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

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

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

 تحمٌك

 1ندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون ، بجهة : شمه ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن ت

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الحى الثانى  366لطعه 

 اٌفان فارما   شركة  ،  ؼرض الشركة هو -  221

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

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

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2226لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 لامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المستلزمات الطبٌة.ا

، عن  14231برلم  22111122،لٌدت فى  32222.222تصنٌع لدى الؽٌر فى كل من المواد الؽذائٌة الخاصة   ،رأس مالها   

 ؼرض الشركة هو

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

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

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2226لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المستلزمات الطبٌة.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

المنتزة  -تصنٌع لدى الؽٌر فى كل من المواد الؽذائٌة الخاصة ، بجهة : الدور االرضى امام ابراج مرسلٌا شارع  الملن المنتزة ثانى 

- 

 الطبٌةاٌفان فارما   شركة  ،  ومستحضرات وادوات التجمٌل والمنظفات والمطهرات والمستلزمات  -  222

 واضافات االعالؾ والزٌوت الطبٌة والعطرٌة.

 تمدٌم االستشارات فى مجال االدوٌة )فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات

 اق المالٌة النشطة الشركات العاملة فىالمتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االور

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة(. 22مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

، عن ومستحضرات وادوات التجمٌل والمنظفات  14231برلم  22111122،لٌدت فى  32222.222مع االلتزام   ،رأس مالها   

 الطبٌةوالمطهرات والمستلزمات 

 واضافات االعالؾ والزٌوت الطبٌة والعطرٌة.

 تمدٌم االستشارات فى مجال االدوٌة )فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات

 اق المالٌة النشطة الشركات العاملة فىالمتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االور

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة(. 22مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

 -المنتزة  -مع االلتزام ، بجهة : الدور االرضى امام ابراج مرسلٌا شارع  الملن المنتزة ثانى 

ابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً اٌفان فارما   شركة  ،  بإفراد حس -  223

 حالة عدم إلتزام

 والئحته التنفٌذٌة ، مع 2212لسنة  22الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 مار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة.عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستث

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2212لسنة  22تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

ابات مالٌة ومركز مالً مستمل ، عن بإفراد حس 14231برلم  22111122،لٌدت فى  32222.222النشاط   ،رأس مالها   

 لألنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام

 والئحته التنفٌذٌة ، مع 2212لسنة  22الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 مار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة.عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستث

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2212لسنة  22تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 -لمنتزة ا -النشاط ، بجهة : الدور االرضى امام ابراج مرسلٌا شارع  الملن المنتزة ثانى 

 اٌفان فارما   شركة  ،  الخارج عن تلن المجاالت. -  224

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

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

 تحمٌك

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

 ، عن الخارج عن تلن المجاالت. 14231برلم  22111122،لٌدت فى  32222.222



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

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

 تحمٌك

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

 -المنتزة  -االرضى امام ابراج مرسلٌا شارع  الملن المنتزة ثانى 

 حلمى الحنفى حلمى صبح وشركاه   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  225

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الؽزل والنسٌج والمالبس الجاهزة

 عموم االستٌراد فٌما هو مسموح به لانونا.وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون

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

 والئحته التنفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز 2212لسنة  22اإلستثمار رلم 

 الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة.

 ، عن ؼرض الشركة  14121برلم  22111126،لٌدت فى  322222.222تتعهد   ،رأس مالها   

 اهزةالامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الؽزل والنسٌج والمالبس الج

 عموم االستٌراد فٌما هو مسموح به لانونا.وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون

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

 والئحته التنفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز 2212لسنة  22اإلستثمار رلم 

 الوارده به وبالئحته التنفٌذٌة.

 -باب شرلى  -الحضرة الجدٌدة امام كافٌترٌا حسان  -برج العبودى -تتعهد ، بجهة : ش لنال المحمودٌة 

ركاه   شركة  ،  الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون حلمى الحنفى حلمى صبح وش -  226

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2212لسنة  22االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

، عن الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص  14121برلم  22111126،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها   

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2212لسنة  22علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

 -باب شرلى  -الحضرة الجدٌدة امام كافٌترٌا حسان  -برج العبودى -بجهة : ش لنال المحمودٌة 

 مرفت دمحم شحاته لاسم وشرٌكٌها   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  222

 الامة وتشؽٌل مصنع لحمن ونفخ البالستٌن

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

 ، عن ؼرض الشركة  14261برلم  22111126،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الامة وتشؽٌل مصنع لحمن ونفخ البالستٌن

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

 -العامرٌه  -طرٌك االسكندرٌة الصحراوى  23مرؼم بالكٌلو -بجهة : شارع السبع ورش متفرع من شارع ضٌؾ هلل 

 احمد ابوالفتوح عٌطه وشركائه   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  226

 % سنوٌا بالمجان من الحاالت التً ٌتم تمدٌم 12بى متخصص فى طب وجراحة االسنان بشرط أن تمدم الامة وتشؽٌل مركز ط

 الخدمة الطبٌة أو العالجٌة او التشخٌصٌه لها

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

 ، عن ؼرض الشركة  14212برلم  22111126،لٌدت فى  322222.222  ،رأس مالها 

 % سنوٌا بالمجان من الحاالت التً ٌتم تمدٌم 12الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى طب وجراحة االسنان بشرط أن تمدم 

 الخدمة الطبٌة أو العالجٌة او التشخٌصٌه لها

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

 -الرمل  -ش عبدالسالم عارؾ لسم اول الرمل  61بالعمار رلم  2بجهة : شمة رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــ  ــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،    5121منشاة الواحة لتصنٌع المنظفات لصاحبتها / نرمٌن فتحى صادق عبد المالن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 2211-11-2فى  156نشاه برلم تم محو/شطب السجل  محو لٌد الم   22111122وفى تارٌخ 

،    5121منشاة الواحة لتصنٌع المنظفات لصاحبتها / نرمٌن فتحى صادق عبد المالن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 2211-11-2فى  156تم محو/شطب السجل  محو لٌد المنشاه برلم    22111122وفى تارٌخ 

، وفى تارٌخ    164245رؾ دمحم رافت مسعود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : االمل لتشكٌل المعادن وطالئها اش   - 3

 2211-11-13فى  151تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد من السجل التجارى برلم    22111113

فى تارٌخ ، و   164245االمل لتشكٌل المعادن وطالئها اشرؾ دمحم رافت مسعود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 2211-11-13فى  151تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد من السجل التجارى برلم    22111113

، وفى تارٌخ    11612زٌدان تكس للمالبس الجاهزه لصاحبها : ابو الملم أزد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 2211-11-24فى  161تم محو/شطب السجل  محو المٌد برلم    22111124

، وفى تارٌخ    11612زٌدان تكس للمالبس الجاهزه لصاحبها : ابو الملم أزد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 2211-11-24فى  161تم محو/شطب السجل  محو المٌد برلم    22111124



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الشافعى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  الشافعى لتنمٌة الثروة الحٌوانٌة لصاحبها : محمود جمال الدٌن محمود مرسى على   - 2

 2211-11-26فى  163تم محو/شطب السجل  محو المٌد من السجل التجارى برلم    22111126، وفى تارٌخ    12236

رلم : الشافعى لتنمٌة الثروة الحٌوانٌة لصاحبها : محمود جمال الدٌن محمود مرسى على الشافعى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده ب   - 6

 2211-11-26فى  163تم محو/شطب السجل  محو المٌد من السجل التجارى برلم    22111126، وفى تارٌخ    12236

الشافعى لتنمٌة الثروة الحٌوانٌة لصاحبها : محمود جمال الدٌن محمود مرسى على الشافعى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 2211-11-26فى  163تم محو/شطب السجل  محو لٌد الفرع برلم    22111126، وفى تارٌخ    12236

الشافعى لتنمٌة الثروة الحٌوانٌة لصاحبها : محمود جمال الدٌن محمود مرسى على الشافعى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم    - 12

 2211-11-26فى  163تم محو/شطب السجل  محو لٌد الفرع برلم    22111126، وفى تارٌخ    12236: 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ ،   161265منشؤة المتحدة للمواد ذاتٌة اللصك لصاحبها /صالح االمام دمحم االمام  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   222222.222لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال   22111122

 االنظمة العالمٌة الحبار الطباعة  )لصاحبتها / هناء سعٌد عبد العزٌز(  -  2

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:     22111113وفً تارٌخ ،   12211تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   2212لسنه  22لانون 

 جنٌه   45222.222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 االنظمة العالمٌة الحبار الطباعة  )لصاحبتها / هناء سعٌد عبد العزٌز(  -  3

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:     22111113وفً تارٌخ ،   12211تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   2212لسنه  22لانون 

 جنٌه   45222.222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   12114اند سوٌتس بارادٌس ) لصاحبها/ خالد على احمد نظٌؾ (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم جٌالتو  -  4

 جنٌه   5222222.222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  22111116

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الؽد لالستثمار الزراعى والعمارى لصاحبها : عطٌات عبدالعاطى عبدالعاطى عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

مدٌنه  -امام المستشفى العام  11عمارة  12تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمة  22111123وفً تارٌخ  13142

 -ه الجدٌده النوبارٌ

وفً  6235آل ٌثرب للصناعة والتجارة لصاحبها/ عمرو ابراهٌم عبد المحسن عبد البالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط الصناعى :شارع الرضوان  22111123تارٌخ 

 محافظة االسكندرٌة -سكندرٌة / الماهرة الصحراوىطرٌك اال 23ن  -مرؼم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ  13156الفرات لالسمدة والمخصبات لصاحبها : فتحى عبدالفتاح السبد عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

صناعات صؽٌرة  ارض 66تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسً  ومولع ممارسة النشاط : لطعة  22111126

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -للشباب بالمنطمه الصناعٌة الثانٌة 

وفً تارٌخ  13152جرٌن هاوس للتنمٌة الزراعٌة لصاحبها : عبدالسالم دمحم عبدهلل االلحلوجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 -المطامٌر  ابو -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الحالوجه  22111126

وفً تارٌخ  13164الحمد للمبادالت الحرارٌة لصاحبها : ناصر محمود عبده عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 -العامرٌه  -الكرنن  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، خلؾ مدرسة ابراهٌم خضر  22111112

وفً تارٌخ  13112 فراج فوزى عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الصمر لالستثمار العماري لصاحبها : دمحم -  6

 -الدلنجات  -البستان  4عمارة دمحم فراج شمة  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، : شارع  22111113

وفً  14223لٌده برلم    خٌر زمان للخضروات و الفاكهة لصاحبها : هانى السٌد حسٌن كمال الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك  -  2

 -مركز بدر  -النجاح  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، امام شركة مٌاة الشرب  22111116تارٌخ 

تم تعدٌل  22111111وفً تارٌخ  14226االمٌر لصاحبها : دمحم فرج ٌوسؾ دمحم الباز سمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 العامرٌه -:   ، عزبة سعٌد هاشم مرؼم العنوان , وصؾ الـتؤشٌر

لصاحبها : عبدهلل شحات عبدالعال احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده    Earth UCO BHA EUBHAاٌرث ٌوكو بى اتش اٌه   -  1

 -الرمل  -رمل اول  2شارع مشروع ناصر  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  22111122وفً تارٌخ  14233برلم    

وفً تارٌخ  14251سمارتسوى لصاحبها صالح صالح على صالح حسٌن الطراروة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

  -المنتزة  -من سٌدى بشر بحرى  15شارع  26تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  22111124

وفً تارٌخ  14256فرد ،  سبك لٌده برلم     ، تاجر KITCHEN STARكٌتشن ستار لتصنٌع وتجمٌع االجهزة الكهربائٌة  -  11

امام مركز خدمة مرسٌدس  -طرٌك اسكندرٌة الماهرة الصحراوى  22تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الكٌلو  22111124

 -العامرٌه  -مرؼم لبلى  -زاوٌة عبدالمادر  -شارع ابو راجعة  -

تم  22111124وفً تارٌخ  14254الحلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لصاحبها : دمحم على دمحم عبدGeniusجٌنٌس -  12

 -مٌناء البصل  -كوم الشمافة -ش باسٌلٌوس  1تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  14252اباجورات الجوهرة لصاحبها : اشام عبدالعزٌز طلبه هواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 الدخٌلع -البٌطاش  -ش متفرع من ش مسجد الرضوان  22تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  22111124

تم تعدٌل  22111125وفً تارٌخ  14264البرج ستار لصاحبها : فرج منٌر بدٌر فهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 -برج العرب  - 246المجاورة الثانٌة لطعة العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الحى الثانى مجتمع محلى اول 

وفً  14262كٌما فرست لكٌماوٌات البناء الحدٌث لصاحبها : دمحم حمدى دمحم عطٌه حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 -رٌه العام -العامرٌة اول  -خلؾ مصنع السماحى  21تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الكٌلو  22111125تارٌخ 

تم  22111126وفً تارٌخ  14222لصاحبها : احمد سعد ابراهٌم دمحم ماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     MGام جى   -  16

 -سٌدى جابر  -طرٌك الجٌش سبورتنج الدور الثانى  61تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  

وفً تارٌخ  14262ٌن دمحم عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الوسام للصناعات الؽذائٌة لصاحبها : اشرؾ كمال الد -  12

(  14( بلون ) 6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط المطعه رلم )  22111126

 -برج العرب  -المنطمه الصناعٌة امتداد الرابعة مدٌنة برج العرب الجدٌدة 

وفً تارٌخ  14214لصاحبها : ؼاده عبدالؽنى جابر حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     Baking Queen بٌكنج كوٌن -  16

كٌنج مرٌوط  -بمرٌة اطباء جامعة االسكندرٌة الدور االرضى  6ش  621تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، فٌال  22111122

 -العامرٌه  -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ  14211احبها : حسن وحٌد فتوح الضعبوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الضعبوش لالستثمار الزراعى لص -  11

 مدٌنه النوبارٌه الجدٌده -لرٌة دمحم عبدالرلٌب 66تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  22111122

وفً  14216،  سبك لٌده برلم    المصرٌة االمرٌكٌة للتصنٌع الؽذائى لصاحبها : السٌد احمد مرسى ابراهٌم ، تاجر فرد  -  22

 -العامرٌه  -طرٌك اسكندرٌة الماهرة الصحراوى  65تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، كٌلو  22111126تارٌخ 

تم تعدٌل  22111126وفً تارٌخ  14122كمت للتنمٌة لصاحبها : دمحم عبدهلل احمد عبدهلل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 -الدخٌله  -العجمى  - 522شمه  3ان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، عمارات الهانوفٌل روٌال بالزا عمارة رلم العنو

وفً  14124لصاحبها : ؼاده حسن سلٌمان حسن كشكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     Smart Greenسمارت جرٌن  -  22

 -اٌتاى البارود  -ٌر شارع الثورة تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، برج شه 22111126تارٌخ 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

مإسسة الماسة المصرٌة الستصالح االراضى الصحراوٌة لصاحبها : رضا صالح عبدالرحمن عبداللطٌؾ فرج ، تاجر فرد ،   -  1

 -تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  النشاط :22111126وفً تارٌخ  12324سبك لٌده برلم   

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

 الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة

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

-2  2226لسنة  356رٌة رلم ولرار رئٌس الجمهو 2222لسنة  352. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 الامة وتشؽٌل مصنع النتاج الواح الطالة الشمسٌة 

 مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات

مإسسة الماسة المصرٌة الستصالح االراضى الصحراوٌة لصاحبها : رضا صالح عبدالرحمن عبداللطٌؾ فرج ، تاجر فرد ،   -  2

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة 22111126خ وفً تارٌ 12324سبك لٌده برلم   

 التراخٌص الالزمة

 لمباشرة نشاطها .

تم تعدٌل 22111122وفً تارٌخ  1منشؤة لٌدا اٌجٌبت منطمة حرة لصاحبها / ولٌد فوزي دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 فه نشاط مزج زخلط وتعبئة الكٌماوٌاتالنشاط , وصؾ التؤشٌر:  اضا

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم 22111126وفً تارٌخ  14222لصاحبها : احمد سعد ابراهٌم دمحم ماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    MGام جى   -  1

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ  14262الوسام للصناعات الؽذائٌة لصاحبها : اشرؾ كمال الدٌن دمحم عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111126

د ،  سبك لٌده لصاحبها : عبدهلل شحات عبدالعال احمد ، تاجر فر   Earth UCO BHA EUBHAاٌرث ٌوكو بى اتش اٌه   -  3

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111122وفً تارٌخ  14233برلم   

وفً تارٌخ  13156الفرات لالسمدة والمخصبات لصاحبها : فتحى عبدالفتاح السبد عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111126

وفً تارٌخ  14216المصرٌة االمرٌكٌة للتصنٌع الؽذائى لصاحبها : السٌد احمد مرسى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111126

وفً تارٌخ  14214   لصاحبها : ؼاده عبدالؽنى جابر حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم Baking Queenبٌكنج كوٌن  -  6

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111122

الؽد لالستثمار الزراعى والعمارى لصاحبها : عطٌات عبدالعاطى عبدالعاطى عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111123وفً تارٌخ  13142

وفً تارٌخ  13164لحمد للمبادالت الحرارٌة لصاحبها : ناصر محمود عبده عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  6

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111112

وفً تارٌخ  14211الضعبوش لالستثمار الزراعى لصاحبها : حسن وحٌد فتوح الضعبوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111122

وفً  13152جرٌن هاوس للتنمٌة الزراعٌة لصاحبها : عبدالسالم دمحم عبدهلل االلحلوجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111126تارٌخ 

تم تعدٌل نوع 22111125وفً تارٌخ  14264ا : فرج منٌر بدٌر فهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   البرج ستار لصاحبه -  11

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

تم تعدٌل 22111111وفً تارٌخ  14226االمٌر لصاحبها : دمحم فرج ٌوسؾ دمحم الباز سمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 ٌر: استثمارنوع الشركة , وصؾ التؤش

تم 22111124وفً تارٌخ  14254لصاحبها : دمحم على دمحم عبدالحلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   Geniusجٌنٌس -  13

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

تم تعدٌل 22111126تارٌخ  وفً 14122كمت للتنمٌة لصاحبها : دمحم عبدهلل احمد عبدهلل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

وفً  14262كٌما فرست لكٌماوٌات البناء الحدٌث لصاحبها : دمحم حمدى دمحم عطٌه حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111125تارٌخ 

وفً تارٌخ  14251صالح على صالح حسٌن الطراروة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سمارتسوى لصاحبها صالح -  16

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111124

وفً تارٌخ  13112الصمر لالستثمار العماري لصاحبها : دمحم فراج فوزى عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111113

وفً  14223برلم   خٌر زمان للخضروات و الفاكهة لصاحبها : هانى السٌد حسٌن كمال الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  16

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111116تارٌخ 

وفً تارٌخ  14252اباجورات الجوهرة لصاحبها : اشام عبدالعزٌز طلبه هواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111124



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 122 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ  14256، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    KITCHEN STARمٌع االجهزة الكهربائٌة كٌتشن ستار لتصنٌع وتج -  22

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111124

وفً  14124لصاحبها : ؼاده حسن سلٌمان حسن كشكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    Smart Greenسمارت جرٌن  -  21

 دٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمارتم تع22111126تارٌخ 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: الصباغ تكس  لصاحبها / السٌد  مصطفى  3235تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111122،  فى تارٌخ :   -  1

 كامل الصباغ  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 121 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

، شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة  سبك لٌدها برلم :   Vege Naraالشركة اللبنانٌة للفحم المضؽوط )فٌجً نارا(   - 1

)بذلن ٌمحى المٌد لنملة من  2211-11-5فى  155تم محو/شطب السجل  محو المٌد برلم    22111125، وفى تارٌخ    13366

 الجٌزة (اكتوبر  6استثمار االسكندرٌةالى استثمار 

، شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة  سبك لٌدها برلم :   Vege Naraالشركة اللبنانٌة للفحم المضؽوط )فٌجً نارا(   - 2

)بذلن ٌمحى المٌد لنملة من  2211-11-5فى  155تم محو/شطب السجل  محو المٌد برلم    22111125، وفى تارٌخ    13366

 اكتوبر الجٌزة ( 6استثمار االسكندرٌةالى استثمار 

تم    22111126، وفى تارٌخ    13151، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :   ITALO PLASTICاٌطالو بالستٌن   - 3

مجمع الصناعات  البالستٌكٌة بالمنطمة  1عنبر  142 -131 -131محو/شطب السجل  تم محو الفرع الكائن فى :الوحدات رلم 

 االسكندرٌة -الصناعٌة بمرؼم 

تم محو/شطب السجل     22111126، وفى تارٌخ    14514فري بوي اٌجٌبت  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 4

 مصفى لانونى-وتعٌٌن السٌد/سلٌم صبحى علٌوه 1152/ 1/ 16مصرى موالٌد -مصفى-استمالة السٌد /  محمود عباس دمحم

   22111122، وفى تارٌخ    12216، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :  ش.م.م  Saudiالمصرٌة السعودٌة للبصرٌات    - 5

 االسكندرٌة-السٌوؾ  -ش ادٌب معمد  - 2تم محو/شطب السجل  حذؾ  الفرع بالعنوان عمارة بانوراما السٌوؾ 

تم    22111122خ ، وفى تارٌ   11265ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :  -شركه الجوهره لالستثمار السٌاحً   - 6

 محو/شطب السجل  الموافمة باالجماع علً تجدٌد وضع الشركة تحت التصفٌة لمدة سنتٌن من تارٌخ التاشٌر بالسجل التجاري

، وفى    6252العوٌضة إٌجٌبت إللحاق العمالة المصرٌة بالخارج ش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 لنملة الى محافظة الملٌوبٌة 2211-11-11فى  156م محو/شطب السجل  محو المٌد برلم ت   22111111تارٌخ 

، وفى    6252العوٌضة إٌجٌبت إللحاق العمالة المصرٌة بالخارج ش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 6

 لنملة الى محافظة الملٌوبٌة 2211-11-11فى  156تم محو/شطب السجل  محو المٌد برلم    22111111تارٌخ 

تم محو/شطب    22111111، وفى تارٌخ    143لنمل الركاب ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :  MCVشركه    - 1

 طرٌك االسكندرٌة الماهرة الصحراوى ناحٌة مرؼم بحرى 26.5السجل  الؽاء الفرع الكٌلو

، وفى تارٌخ    4532عالؾ واالجولة البالستٌن  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم : اسكندرٌة للمواد الؽذائٌة وصناعة اال   - 12

 لنملة من محافة االسكندرٌة الى محافظة البحٌرة 2211-11-11فى  152تم محو/شطب السجل  محو المٌد برلم    22111111

، وفى تارٌخ    4532مساهمة  سبك لٌدها برلم :  اسكندرٌة للمواد الؽذائٌة وصناعة االعالؾ واالجولة البالستٌن  ، شركة   - 11

 لنملة من محافة االسكندرٌة الى محافظة البحٌرة 2211-11-11فى  152تم محو/شطب السجل  محو المٌد برلم    22111111

، وفى تارٌخ    4532اسكندرٌة للمواد الؽذائٌة وصناعة االعالؾ واالجولة البالستٌن  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 12

 152تم محو/شطب السجل  تم محو لٌد الفرع الكائن  :  المنطمه الصناعٌه ببرج العرب الجدٌده االسكندرٌه برلم    22111111

 2211-11-11فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 122 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ٌخ ، وفى تار   4532اسكندرٌة للمواد الؽذائٌة وصناعة االعالؾ واالجولة البالستٌن  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 13

 152تم محو/شطب السجل  تم محو لٌد الفرع الكائن  :  المنطمه الصناعٌه ببرج العرب الجدٌده االسكندرٌه برلم    22111111

 2211-11-11فى 

تم    22111112، وفى تارٌخ    3524حالٌب لمنتجات االلبان والعصائر  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 14

 االسكندرٌة  -بحرى -متفرع من ش دمحم نجٌب سٌدى بشر  555ش  13لفرع الكائن محو/شطب السجل  الؽاء ا

تم    22111112، وفى تارٌخ    3524حالٌب لمنتجات االلبان والعصائر ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 15

 ةاالسكندرٌ -كوم الشمافة -شارع ذو الفمار  1محو/شطب السجل  الؽاء الفرع الكائن 

   22111113، وفى تارٌخ    11432النوبارٌة لتجارة الحاصالت الزراعٌة ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 16

 البحٌرة -تم محو/شطب السجل  الؽاء الفرع الكائن فى : ناحٌة عزبة منشا دفشو كفر الدوار

تم    22111114، وفى تارٌخ    12366ك لٌدها برلم : مصر بٌرامٌدز جروب لالستثمار ش.م.م  ، شركة مساهمة  سب   - 12

 االسكندرٌه-رشدى -شارع دمحم بن جبرٌل 1محو/شطب السجل  الؽاء الفرع الكائن 

تم محو/شطب السجل  الؽاء    22111112، وفى تارٌخ    5262اسمنت العامرٌة  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 16

 ,MPF22, MPF21, MPF22, SSF1ن فى مركز المدٌنة التجارى )داون تاون( بالوحدات التالٌة ارلام: الممر االدارى للشركة الكائ

SSF2, SSF3, SSF4, SSF5, SSF6, SSF2, SSF6, SRF12, SRF16, SRF11 

   22111112، وفى تارٌخ    2411بندل تن لالعمال الكهربائٌة والتورٌدات  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 11

تعٌٌن السٌد / اٌمن على على الوكٌل مصفى  2216-1-24تم محو/شطب السجل  مد مدة التصفٌة لمدة اربع سنوات تبدا من تارٌخ 

 لانونى للشركة بدال من السٌد / كرٌم على سعد عبد الخالك

تم    22111116، وفى تارٌخ    4324ال اس لتنمٌة الثروة الحٌوانٌة ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 22

 محو/شطب السجل  تم وضع الشركة تحت التصفٌة

تم    22111116، وفى تارٌخ    2213االسكندرٌه للخدمات الرلمٌه ش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 21

-محرم بن -ابما شارع عبد المادر الؽرٌانى س 12-تنظٌم حالٌا  16بالعمار  6محو/شطب السجل  الؽاء فرع الكائن :محل رلم 

 االسكندرٌه

ش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :  The Challenge for General Tradingذا تشالنج للتجارة العامة    - 22

ت شطب لٌدها من تم محو/شطب السجل  تم وضع الشركة تحت التصفٌة والسٌر فى اجراءا   22111111، وفى تارٌخ    11151

 السجل التجارى

ش..م.م  ، شركة   Asriatica for agriculture development and trade coاسرٌاتكا للتنمٌة الزراعٌة و التجارة    - 23

 تم محو/شطب السجل  وضع الشركة تحت التصفٌة   22111122، وفى تارٌخ    1213مساهمة  سبك لٌدها برلم : 

ش.م.م  ، شركة  Adriatica for agriculture development and trade coٌة الزراعٌة و التجارة ادرٌاتكا للتنم   - 24

 تم محو/شطب السجل  وضع الشركة تحت التصفٌة   22111122، وفى تارٌخ    1261مساهمة  سبك لٌدها برلم : 

تم    22111121، وفى تارٌخ    5643هاٌبر مٌدٌكا للتجارة العامة ش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 25

 2211-11-21فى  162محو/شطب السجل  محو المٌد من السجل التجارى برلم 

تم    22111121، وفى تارٌخ    5643برلم :  هاٌبر مٌدٌكا للتجارة العامة ش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها   - 26

 2211-11-21فى  162محو/شطب السجل  محو المٌد من السجل التجارى برلم 

تم    22111124، وفى تارٌخ    6652اٌجٌبشن ادٌوكشٌنل فاسٌلتز ش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 22

 صفٌةمحو/شطب السجل  تم وضع الشركة تحت الت

تم    22111124، وفى تارٌخ    6652دٌفٌلوبمنت للمماوالت ش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 26

 محو/شطب السجل  تم وضع الشركة تحت التصفٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 123 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم    22111124، وفى تارٌخ    2422المركز الدولى لبحوث النمل ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 21

 محو/شطب السجل  تجدٌد فترة التصفٌة لمدة عامٌن من تارٌخ التاشٌر بالسجل التجارى

، وفى تارٌخ    1314ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :  Janus -جانوس للبرمجٌات وتكنولوجٌا المعلومات    - 32

 2211-2- 15ء مدة التصفٌة فى شهر من تارٌخ انتها 16تم محو/شطب السجل  مد مدة التصفٌة    22111125

   22111125، وفى تارٌخ    6363كوٌن سٌرفٌس لصٌانة السٌارات ش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 31

 تم محو/شطب السجل  تم وضع الشركة تحت التصفٌة

، وفى تارٌخ    12122سبك لٌدها برلم :  طنطا للخدمات الزراعٌة المتكاملة )ش.ذ.م.م(  ، ذات مسئولٌة محدودة    - 32

 اكتوبر6لنملة من استثمار االسكندرٌة الى استثمار  2211-11-25فى  162تم محو/شطب السجل  محو المٌد برلم    22111125

 ، وفى تارٌخ   12122طنطا للخدمات الزراعٌة المتكاملة )ش.ذ.م.م(  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 33

 اكتوبر6لنملة من استثمار االسكندرٌة الى استثمار  2211-11-25فى  162تم محو/شطب السجل  محو المٌد برلم    22111125

تم    22111125، وفى تارٌخ    2326، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :   IACCالدولٌة العمال التمٌٌم والتحصٌل    - 34

 جل التجارىمحو/شطب السجل  محو لٌد الفرع من الس

تم    22111126، وفى تارٌخ    5162الٌكس كمبٌوتر دٌستر بٌوشن سنتر  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 35

 محو/شطب السجل  وضع الشركة تحت التصفٌة

   22111122، وفى تارٌخ    11212فٌرست تشوٌس لالستثمار العمارى )ش.م.م(  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 36

 تم محو/شطب السجل  

،    12264ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :  Power Tech Egypt Contractingباور تن مصر للمماوالت    - 32

لنملة من محافظة االسكندرٌة الى  2211-11-26فى  165تم محو/شطب السجل  محو المٌد برلم    22111126وفى تارٌخ 

 محافظة البحٌرة

، وفى    12264باورتن للصناعات )ش.م.م( مإسسة وفما ألحكام المانون المصري  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 36

لنملة من محافظة االسكندرٌة الى محافظة  2211-11-26فى  165تم محو/شطب السجل  محو المٌد برلم    22111126تارٌخ 

 البحٌرة

،    12264ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :  Power Tech Egypt Contractingباور تن مصر للمماوالت    - 31

لنملة من محافظة االسكندرٌة الى  2211-11-26فى  165تم محو/شطب السجل  محو المٌد برلم    22111126وفى تارٌخ 

 محافظة البحٌرة

، وفى    12264ركة مساهمة  سبك لٌدها برلم : باورتن للصناعات )ش.م.م( مإسسة وفما ألحكام المانون المصري  ، ش   - 42

لنملة من محافظة االسكندرٌة الى محافظة  2211-11-26فى  165تم محو/شطب السجل  محو المٌد برلم    22111126تارٌخ 

 البحٌرة

سجل  محو تم محو/شطب ال   22111126، وفى تارٌخ    5661اجرو فود  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 41

 اكتوبر محافظة الجٌزة 6لنمله من استثمار االسكندرٌة الى استثمار  2211-11-26فى  164المٌد برلم 

تم محو/شطب السجل  محو    22111126، وفى تارٌخ    5661اجرو فود  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 42
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تم    22111126، وفى تارٌخ    132612مٌنا للصناعات الخشبٌة ش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 43

 محو/شطب السجل  

تم محو/شطب    22111126، وفى تارٌخ    132221اجرو فود  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم : -شركه    - 44

 اكتوبر محافظة الجٌزة 6لنمله من استثمار االسكندرٌة الى استثمار  2211-11-26فى  164السجل  محو المٌد برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 124 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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تم محو/شطب السجل  محو    22111126، وفى تارٌخ    5661اجرو فود  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 42

 اكتوبر محافظة الجٌزة 6لنمله من استثمار االسكندرٌة الى استثمار  2211-11-26فى  164المٌد برلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 مال  رأس ال  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  22111124وفً تارٌخ   ، 141شركه دمحم عبد المادر موسً رزق وشرٌكٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   32222222.222رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22111126وفً تارٌخ   ، 2413صٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،احمد ناصر الجبالى وشرٌكته تو -  2

 جنٌه   25222222.222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22111126وفً تارٌخ   ، 2413احمد ناصر الجبالى وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   25222222.222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22111126، وفً تارٌخ   2413احمد ناصر الجبالى وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   25222222.222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22111126وفً تارٌخ   ، 2413احمد ناصر الجبالى وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   25222222.222،وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 

تم تعدٌل رأس المال ,  22111126وفً تارٌخ   ، 2413احمد ناصر الجبالى وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   25222222.222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22111126وفً تارٌخ   ، 2413م ،احمد ناصر الجبالى وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برل -  2

 جنٌه   25222222.222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم  M.H.A For Agricultural Developmentام. اتش. اٌه للتنمٌة الزراعٌة  -  6

م تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ت 22111112وفً تارٌخ   ، 13222،

 جنٌه   222222.222،

ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم  M.H.A For Agricultural Developmentام. اتش. اٌه للتنمٌة الزراعٌة  -  1

تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها   تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:  22111112وفً تارٌخ   ، 13222،

 جنٌه   222222.222،

وفً تارٌخ    13162ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، Lemon Egyptلٌمون كافٌة الدارة و تشؽٌل المطاعم  -  12

 ه جنٌ  422222.222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22111112،

وفً تارٌخ    13162ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، Lemon Egyptلٌمون كافٌة الدارة و تشؽٌل المطاعم  -  11

 جنٌه   422222.222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22111112،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 125 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل  22111112وفً تارٌخ   ، 6152بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،اٌهاب حسن دمحم حسن الشطالوى وشركاه توصٌة  -  12

 جنٌه   52643222.222رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  22111112وفً تارٌخ   ، 6152سامر عبد الحمٌد دمحم إبراهٌم الخولى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   52643222.222رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، تعدٌل

وفً تارٌخ    12222فتحى مجاور عطٌة مجاور وشركاه ( شركة توصٌة بسٌطة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   1222222.222مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس  22111112،

تم تعدٌل رأس المال ,  22111112وفً تارٌخ   ، 12222فتحى مجاور عطٌة مجاور توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   1222222.222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    12222توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،فتحى مجاور عطٌة مجاور وشرٌكٌه ( شركة توصٌة بسٌطة  -  16

 جنٌه   1222222.222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22111112،

تم تعدٌل  22111114وفً تارٌخ   ، 1612جرومً فرى زون للتسوٌك لٌمتد ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   5252222.222أس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،ر

تم تعدٌل رأس المال ,  22111112وفً تارٌخ   ، 3242خلؾ ابو الحمد دمحم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   12522222.222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22111112وفً تارٌخ   ، 3242منى دمحم دمحم الندٌم وشرٌكٌها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   12522222.222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  22111112تارٌخ   ، وفً 3242حسن على عبد الكرٌم و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   12522222.222, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 3242اٌهاب سعداوي راؼب ونصر الدٌن السٌد الشحري وشرٌكتهما )شركة تضامن( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

  12522222.222, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال  22111112وفً تارٌخ   ،

 جنٌه 

تم تعدٌل رأس المال ,  22111112وفً تارٌخ   ، 3242عمرو متولً معوض وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   12522222.222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22111112وفً تارٌخ   ، 3242ابو الحمد دمحم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،خلؾ  -  23

 جنٌه   12522222.222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22111112وفً تارٌخ   ، 3242منى دمحم دمحم الندٌم وشرٌكٌها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   12522222.222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  22111112وفً تارٌخ   ، 3242حسن على عبد الكرٌم و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   12522222.222, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 3242اٌهاب سعداوي راؼب ونصر الدٌن السٌد الشحري وشرٌكتهما )شركة تضامن( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  26

  12522222.222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22111112وفً تارٌخ   ،

 جنٌه 

تم تعدٌل رأس المال ,  22111112وفً تارٌخ   ، 3242عوض وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،عمرو متولً م -  22

 جنٌه   12522222.222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

رأس المال , تم تعدٌل  22111112وفً تارٌخ   ، 3242خلؾ ابو الحمد دمحم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  26

 جنٌه   12522222.222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 126 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,  22111112وفً تارٌخ   ، 3242منى دمحم دمحم الندٌم وشرٌكٌها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   12522222.222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  22111112وفً تارٌخ   ، 3242حسن على عبد الكرٌم و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

 جنٌه   12522222.222, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 3242شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،اٌهاب سعداوي راؼب ونصر الدٌن السٌد الشحري وشرٌكتهما )شركة تضامن(  -  31

  12522222.222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22111112وفً تارٌخ   ،

 جنٌه 

تم تعدٌل رأس المال ,  22111112وفً تارٌخ   ، 3242عمرو متولً معوض وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

 جنٌه   12522222.222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22111112وفً تارٌخ   ، 3242خلؾ ابو الحمد دمحم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  33

 جنٌه   12522222.222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22111112وفً تارٌخ   ، 3242منى دمحم دمحم الندٌم وشرٌكٌها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  34

 جنٌه   12522222.222ا ،وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله

تم تعدٌل رأس المال  22111112وفً تارٌخ   ، 3242حسن على عبد الكرٌم و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  35

 جنٌه   12522222.222, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 3242هما )شركة تضامن( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،اٌهاب سعداوي راؼب ونصر الدٌن السٌد الشحري وشرٌكت -  36

  12522222.222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22111112وفً تارٌخ   ،

 جنٌه 

ل رأس المال , تم تعدٌ 22111112وفً تارٌخ   ، 3242عمرو متولً معوض وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

 جنٌه   12522222.222وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    12246البٌسى إلدارة وتشؽٌل الصٌدلٌات )ش.ذ.م.م( ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  36

 جنٌه   2222222.222مالها ، تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 22111121،

وفً تارٌخ    6212ش.ذ.م.م ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، fixawyفٌكساوى للخدمات االلٌكترونٌة  -  31

 جنٌه   222222.222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22111121،

وفً تارٌخ    6212ش.ذ.م.م ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، fixawyكترونٌة فٌكساوى للخدمات االلٌ -  42

 جنٌه   222222.222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22111121،

تم  22111125وفً تارٌخ   ، 6525رلم ،انظمة الخلٌج المتمدمة للتكنولوجٌا ش.ذ.م.م ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها ب -  41

 جنٌه   652222.222تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  22111125وفً تارٌخ   ، 6525انظمة الخلٌج المتمدمة للتكنولوجٌا ش.ذ.م.م ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  42

 جنٌه   652222.222التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، تعدٌل رأس المال , وصؾ

تم تعدٌل رأس  22111122وفً تارٌخ   ، 1146ابراهٌم عطٌه ابراهٌم عطٌه وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  43

 جنٌه   1222222.222المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

المصرٌه السوٌسرٌه لتصنٌع منتجات االلبان توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -زي عبد الحمٌد مصطفً طه وشرٌكه فو -  44

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22111122وفً تارٌخ   ، 1146،

 جنٌه   1222222.222،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 122 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس  22111122وفً تارٌخ   ، 1146توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، ابراهٌم عطٌه ابراهٌم عطٌه وشركاه -  45

 جنٌه   1222222.222المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان  22111123وفً تارٌخ  12121ٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    جلوبل للنمل البرى والشحن ، ذات مسئول -  1

 -الحى االول  -, وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى الدارة الشركة وموطنها المانونى فى العنوان التالى : برج العرب الجدٌدة 

 االسكندرٌة  -الدور االول  - 34لطعة رلم  -المجاورة السادسة 

وفً  1412االمرٌكٌة للتنمٌة وادارة المشروعات والخرسانة الجاهزة )نٌو بٌلد(  ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز الشركة الرئٌسى و محلها المانونى فى العنوان التالى :  22111123تارٌخ 

 الشافعى مع عمر مكرم ـ السٌوؾ ـ المنتزة ـ االسكندرٌة .شارع االمام  22العمار رلم 

 

وفً تارٌخ  12235مجموعة جودنٌوز مصر للتجارة العامة والمماوالت ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

العواٌد .لسم  -لناصرٌة الرابعة ا-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع الكائن فى : شارع السٌد زكً  22111123

 االسكندرٌة  -الرمل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111124وفً تارٌخ  13132امٌر طلعت بالى و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  4

االسكندرٌة لطعة رلم - الـتؤشٌر:   ، اضافه مولع ممارسة النشاط الكائن : المنطمة الصناعٌة امتداد الرابعة مدٌنة برج العرب الجدٌدة

 امتداد الصناعٌة الرابعة  14بلون  -22

تم تعدٌل العنوان ,  22111124وفً تارٌخ  11221الكرنن للصناعات الؽذائٌة ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

بالمنطمة  -12بلون  -( 14،13وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى للمنشؤة ومولع ممارسة النشاط الصناعى : لطعة رلم )

 االسكندرٌة  -برج العرب الجدٌدة  -الصناعٌة ) شرق الثانٌة ( 

تم تعدٌل  22111124وفً تارٌخ  141شركه دمحم عبد المادر موسً رزق وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  6

مدٌنة النوبارٌة  -المنطمة الصناعٌة الثانٌة  211اط :المطعة العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النش

 البحٌرة  -الجدٌدة

تم تعدٌل العنوان  22111124وفً تارٌخ  12136االندلس إلدارةالصٌدلٌات )ش.م.م( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

بشارع الدكتور دمحم سٌد طنطاوى ) شارع مركز ابحاث  -, وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع:عمارة صندوق اسكان المماولٌن العرب 

 االسكندرٌة -سٌدى جابر  -سموحة -وحدة تجارٌة رلم واحد )الدور االرضى (  -طب االسنان ( 

تم تعدٌل العنوان  22111124وفً تارٌخ  12136االندلس إلدارةالصٌدلٌات )ش.م.م( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  6

شارع جمٌلة بوحرٌد برج ال مهٌب تماطع شارع جمٌلة بوحرٌد مع شارع صالح  25ؤشٌر:   ، اضافه فرع العمار , وصؾ الـت

 االسكندرٌة  -لسم ثان الرمل  -السٌوؾ شماعة  -الدٌن ابراهٌم 

تعدٌل العنوان تم  22111124وفً تارٌخ  12136االندلس إلدارةالصٌدلٌات )ش.م.م( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 -سموحة  -شارع كمال الدٌن صالح  21تنظٌم شارع البرت االول  112, وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع للشركة فى : 

 االسكندرٌة 

تم تعدٌل  22111124وفً تارٌخ  12136االندلس إلدارةالصٌدلٌات )ش.م.م( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

 \باالسكندرٌة  -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع للشركة فى : شارع لنال المحمودٌة وشارع المنتزة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 126 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة ،  سبك لٌدها برلم     Vege Naraالشركة اللبنانٌة للفحم المضؽوط )فٌجً نارا( -  11

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون المركز الرئٌسى  الدارة الشركة ومحلها المانونى  22111125وفً تارٌخ  13366

محافظة الجٌزة )بذلن ٌمحى المٌد لنملة  -اكتوبر  6مدٌنة -مخازن الشباب  -المنطمة الصناعٌة  622فى العنوان االتى : لطعة رلم 

 اكتوبر الجٌزة  6من استثمار االسكندرٌة الى استثمار 

وفً تارٌخ  13116تكنو فارم للمبٌدات والمخصبات الزراعٌة  ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

ع للشركة الكائن بالعنوان حى الصاوى مركز الدلنجات البحٌرة بملن تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فر 22111125

 ابراهٌم دمحم عبد الجواد 

تم تعدٌل  22111125وفً تارٌخ  2465اعمار الٌكس لالستثمار العمارى ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  13

 امرٌة االسكندرٌةالع 21اكتوبر الكٌلو  6العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اول مدخل 

ش.ذ.م.م ، ذات   Alyousr for environmental services and recyclingالٌسر للخدمات البٌئٌة واعادة التدوٌر  -  14

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع ادارى  22111125وفً تارٌخ  4462مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    

ابراج انطونٌادس  -مشروع الجمعٌة التعاونٌة االتحادٌة للبناء واالسكان  -البر المبلى  -شارع لنال المحمودٌة 22للشركة الكائن فى : 

 622شمة رلم  -الدور السادس  5برج  -

 4462، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     Alyousr for environmental servicesالٌسر للخدمات البٌئٌة   -  15

 -شارع لنال المحمودٌة 22تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع ادارى للشركة الكائن فى :  22111125تارٌخ وفً 

 622شمة رلم  -الدور السادس  5برج  -ابراج انطونٌادس  -مشروع الجمعٌة التعاونٌة االتحادٌة للبناء واالسكان  -البر المبلى 

تم تعدٌل  22111126وفً تارٌخ  13151، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     ITALO PLASTICاٌطالو بالستٌن -  16

مجمع الصناعات  البالستٌكٌة  1عنبر  142 -131 -131العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم محو الفرع الكائن فى :الوحدات رلم 

 االسكندرٌة -بالمنطمة الصناعٌة بمرؼم 

تم  22111126وفً تارٌخ  13266زراعٌة )ش.م.م( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    المنورى لتصدٌر الحاصالت ال -  12

 االسكندرٌة  -العطارٌن  -5شمة رلم -طرٌك الحرٌة  22تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى للشركة الكائن فى : 

وفً تارٌخ  2166ئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    االحمدى للشٌكوالتة والصناعات الؽذائٌة ش.ذ.م.م ، ذات مس -  16

المنطمة الصناعٌة الرابعة مدٌنة برج العرب  5بلون رلم  11-12-1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المطعة  22111126

 الجدٌدة

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 22111122وفً تارٌخ  3344نعسان دمحم عبه جى ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 -منطمة مرؼم بحرى الصناعٌة شارع الؽازات بجوار محطة مصر للبترول  23الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع للشركة الكائن فى: الكٌلو 

 االسكندرٌة  -لسم العامرٌة  -طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوى 

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  3344نعسان دمحم عبه جى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  22

منطمة مرؼم بحرى الصناعٌة شارع الؽازات بجوار محطة مصر  23وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع للشركة الكائن فى: الكٌلو 

 االسكندرٌة  -لسم العامرٌة  -طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوى  -للبترول 

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  3344ضامن ،  سبك لٌدها برلم    نعسان دمحم عبه جى وشركاه ، شركة ت -  21

منطمة مرؼم بحرى الصناعٌة شارع الؽازات بجوار محطة مصر  23وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع للشركة الكائن فى: الكٌلو 

 االسكندرٌة  -لسم العامرٌة  -طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوى  -للبترول 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111122وفً تارٌخ  3344دمحم عبه جى ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    نعسان  -  22

 -منطمة مرؼم بحرى الصناعٌة شارع الؽازات بجوار محطة مصر للبترول  23الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع للشركة الكائن فى: الكٌلو 

 سكندرٌة اال -لسم العامرٌة  -طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوى 

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  3344نعسان دمحم عبه جى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  23

منطمة مرؼم بحرى الصناعٌة شارع الؽازات بجوار محطة مصر  23وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع للشركة الكائن فى: الكٌلو 

 االسكندرٌة  -لسم العامرٌة  -لصحراوى طرٌك مصر اسكندرٌة ا -للبترول 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 121 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  3344نعسان دمحم عبه جى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  24

منطمة مرؼم بحرى الصناعٌة شارع الؽازات بجوار محطة مصر  23وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع للشركة الكائن فى: الكٌلو 

 االسكندرٌة  -لسم العامرٌة  -طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوى  -لبترول ل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111122وفً تارٌخ  3344نعسان دمحم عبه جى ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  25

 -ازات بجوار محطة مصر للبترول منطمة مرؼم بحرى الصناعٌة شارع الؽ 23الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع للشركة الكائن فى: الكٌلو 

 االسكندرٌة  -لسم العامرٌة  -طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوى 

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  3344نعسان دمحم عبه جى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  26

مرؼم بحرى الصناعٌة شارع الؽازات بجوار محطة مصر  منطمة 23وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع للشركة الكائن فى: الكٌلو 

 االسكندرٌة  -لسم العامرٌة  -طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوى  -للبترول 

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  3344نعسان دمحم عبه جى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  22

منطمة مرؼم بحرى الصناعٌة شارع الؽازات بجوار محطة مصر  23ة الكائن فى: الكٌلو وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع للشرك

 االسكندرٌة  -لسم العامرٌة  -طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوى  -للبترول 

تم تعدٌل  22111122وفً تارٌخ  2121المٌصر للتنمٌة واألستثمار العماري ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  26

  -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز ادارة الشركة الرئٌسً ومحلها المانونً فً العنوان التالً : 

 محافظة االسكندرٌة  -سموحه  -شارع اسماعٌل سري 36( عمار رلم  5شمة رلم )  

 

ي ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها شركة مساهمة مإسسة وفما الحكام المانون المصر AL Qayserالمٌصر للتنمٌة واألستثمار  -  21

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز ادارة الشركة الرئٌسً ومحلها  22111122وفً تارٌخ  2121برلم    

  -المانونً فً العنوان التالً : 

 محافظة االسكندرٌة  -سموحه  -شارع اسماعٌل سري 36( عمار رلم  5شمة رلم )  

 

تم  22111122وفً تارٌخ  12216ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     Saudiلسعودٌة للبصرٌات المصرٌة ا -  32

 االسكندرٌة -السٌوؾ  -ش ادٌب معمد  - 2تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، حذؾ  الفرع بالعنوان عمارة بانوراما السٌوؾ 

تم  22111122وفً تارٌخ  12216مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     ش.م.م ، شركة Saudiالمصرٌة السعودٌة للبصرٌات  -  31

 االسكندرٌة -السٌوؾ  -ش ادٌب معمد  - 2تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، حذؾ  الفرع بالعنوان عمارة بانوراما السٌوؾ 

تم تعدٌل  22111122ارٌخ وفً ت 13211جمال عبد الفتاح احمد حجازى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  32

بالدور  -الدلهلٌة  -المنصورة اول  -شارع مصطفى كامل  21العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع ادارى للشركة الكائن فى 

 االرضى 

   ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم  M.H.A For Agricultural Developmentام. اتش. اٌه للتنمٌة الزراعٌة  -  33

ج الحى السكنى الثانى بجوار شركة  663تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، عمار رلم  22111112وفً تارٌخ  13222

 المٌاه

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الشرب 

تم  22111111وفً تارٌخ  2515، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     U- Can Medical Companyٌو كان الطبٌة  -  34

 الجٌزه-بمدٌنه الشٌخ زاٌد-بطرٌك المحور المركزى  2رلم   TWIN TOWERتعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاءالفرع/ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 112 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم  22111111وفً تارٌخ  2515، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     U- Can Medical Companyٌو كان الطبٌة  -  35

السادس من  -الشٌخ زاٌد  -مشروع وٌستاون  2تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع للشركة الكائن فى : المطعة رلم 

 الجٌزة  -اكتوبر 

وفً تارٌخ  3422ٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    اهداؾ للتنمٌة والمشروعات السٌاحٌة ش.ذ.م.م ، ذات مسئول -  36

بسٌدى عبد  4تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع للشركة الكائن فى شاطى لرٌة مرسٌلٌا بٌتش  22111111

 محافظة مطروح  -بحرى طرٌك اسكندرٌة مطروح الساحل الشمالى -تمرٌبا  124ن -بالساحل الشمالى -الرحمن 

وفً تارٌخ  3422هداؾ للتنمٌة والمشروعات السٌاحٌة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    ا -  32

بالساحل  3تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع للشركة الكائن فى : شاطئ لرٌة مرسٌلٌا بٌتش  22111111

 محافظة مطروح -طروح الساحلى بحرى طرٌك اسكندرٌة م-تمرٌبا  21الشمالى عند الكٌلو 

وفً تارٌخ  6252العوٌضة إٌجٌبت إللحاق العمالة المصرٌة بالخارج ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  36

ا ( شارع عبد الحكٌم ) الفٌومى سابم 13تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون المركز الرئٌسى : العمار رلم 22111111

 الملٌوبٌة ) بذلن ٌمحى المٌد لنملة الى محافظة الملٌوبٌة ( -بنها 

وفً تارٌخ  3422اهداؾ للتنمٌة والمشروعات السٌاحٌة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  31

بمشروع جلٌم باى ) - B13رلم  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع للشركة الكائن المحل التجارى 22111111

 محافظة االسكندرٌة تحت مسمى كور كوفادو -التابع لحى شرق االسكندرٌة  -بمنطمة جلٌم  -لسان جلٌم ( 

تم تعدٌل  22111111وفً تارٌخ  3425، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     stummer Kids -شتومر كٌدز  -  42

 االسكندرٌة. -سٌتً سنتر   -(   LP 22اضافه مولع ممارسة النشاط الوحدة رلم ) العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،

تم تعدٌل  22111111وفً تارٌخ  3425، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     stummer Kids -شتومر كٌدز  -  41

شارع الحً  364ون. بالعنوان الكائن فً لعمار العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز الشركة الرئٌسً و محلها المانونً : لٌك

 االسكندرٌة -مدٌنة برج العرب الجدٌدة  -بجوار الجامعة الٌابانٌة - 364ق  4محلً  3حً  2مج  -الثالث 

وفً تارٌخ  4532اسكندرٌة للمواد الؽذائٌة وصناعة االعالؾ واالجولة البالستٌن ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  42

بملن عبد العزٌز حسٌن عبد -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى للشركة فى : لرٌة ابو سعٌفة  22111111

 البحٌرة ) بذلن ٌمحى المٌد لنملة من محافظة االسكندرٌة الى محافظة البحٌرة (  -مركز الدلنجات  -العزٌز ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111111وفً تارٌخ  6622ساهمة ،  سبك لٌدها برلم    امبٌر للمماوالت ش.م.م ، شركة م -  43

والبالػ مساحتها  56/55بطرٌك اسكندرٌة الماهرة الصحراوى  بمنطمة الكٌلو  -الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع الكائن فى علم المرلب 

 ابو المطامٌر البحٌرة   2م6322االجمالٌة 

تم تعدٌل  22111112وفً تارٌخ  3524ن والعصائر ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    حالٌب لمنتجات االلبا -  44

 االسكندرٌة  -كوم الشمافة -شارع ذو الفمار  1العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن 

تم تعدٌل العنوان  22111112تارٌخ  وفً 3524حالٌب لمنتجات االلبان والعصائر ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  45

 االسكندرٌة   -بحرى -متفرع من ش دمحم نجٌب سٌدى بشر  555ش  13, وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111112وفً تارٌخ  5226شركة لوجٌا ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  46

 االسكندرٌة -لسم الرمل  -ب شارع سورٌا 12بالعمار  6المركز الرئٌسى الى شمة رلم الـتؤشٌر:   ، نمل 

ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها   Sea horse For Trade and Constructionسى هورس للتجارة واالنشاءات   -  42

ن المركز الرئٌسى الدارة الشركة ومحلها تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  ٌكو 22111112وفً تارٌخ  13312برلم    

 -برج زارع لسم سٌدى جابر -سموحة  -شارع مصطفى كامل  2بالعمار رلم  12الشمة رلم  -المختار المانونى فى العنوان االتى :

 محافظة االسكندرٌة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ  13162ا برلم    ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌده Lemon Egyptلٌمون كافٌة الدارة و تشؽٌل المطاعم  -  46

  Glaam bay -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، فرع الشركة بالعنوان االتً : مشروع لسان جلٌم ) جلٌم باي  22111112

 االسكندرٌة . -لسم الرمل  -جلٌم  -طرٌك الكورنٌش  -( 

تم تعدٌل العنوان ,  22111113وفً تارٌخ  144622انترناشٌونال اروماتكس ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  41

 -وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز إدارة الشركة الرئٌسً ومحلها المانونى ومولع ممارسة النشاط فى العنوان التالً:

 محافظة االسكندرٌة. -مدٌنة برج العرب الجدٌدة  -المنطمة الصناعٌة الرابعة  - 1بلون  -(  5،  4لطعة رلم ) 

 

تم  22111113وفً تارٌخ  2325، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     Tabayonتباٌن لتكنولوجٌا المعلومات  -  52

 تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز الشركة الرئٌسى ومحلها المانونى فى العنوان التالى :

 االسكندرٌة  -المنتزة -الجمٌلة  امام كلٌة الفنون -شارع مصطفى كامل  -عمارة المنتزة ستار 

 

تم  22111113وفً تارٌخ  11432النوبارٌة لتجارة الحاصالت الزراعٌة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  51

ات ( بالسوق التجارى بمركز خدم26تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى مولع ممارسه النشاط /محل رلم )

 البحٌرة  -بمدٌنه النوبارٌه الجدٌده-الحى االول-المجاوره الثالثه

تم  22111113وفً تارٌخ  11432النوبارٌة لتجارة الحاصالت الزراعٌة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  52

 البحٌرة  -فر الدوارتعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى : ناحٌة عزبة منشا دفشو ك

تم  22111113وفً تارٌخ  11432النوبارٌة لتجارة الحاصالت الزراعٌة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  53

 البحٌرة  -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى : ناحٌة عزبة منشا دفشو كفر الدوار

وفً تارٌخ  11236صناعات الؽذائٌه )ش.ذ.م.م( ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    شركة بدر للتمور و ال -  54

 -المنتزة  -سٌدى بشر  -ش الصاغ دمحم عبدالسالم 1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى :  22111113

 اإلسكندرٌة

ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها  Target for Human Resources Servicesتارجت لخدمات الموارد البشرٌة  -  55

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدل المركز الرئٌسى الى / شارع جمال عبد  22111114وفً تارٌخ  6311برلم    

 االسكندرٌة  -مدٌنة برج العرب  -الناصر الرئٌسى بجوار جامع وحٌدة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111114وفً تارٌخ  12646لٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    اورٌجنال ستٌل ، ذات مسئو -  56

 -برج العرب  -بالمنطمة الصناعٌة الثالثه  22/ب بلون 12لطعة االرض   -الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسً ومولع ممارسة النشاط  :

 االسكندرٌه 

تم  22111114وفً تارٌخ  13146.م.م( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    فتح هلل بٌت الجملة للتجارة والتورٌدات )ش -  52

 -بالعمار  الكائن طرٌك اسكندرٌة مطروح لبلى  6-5-4تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع الكائن فى :محالت ارلام 

 االسكندرٌة  -الدخلٌة  -منطمة ابو ٌوسؾ  امام شارع الحدٌد والصلب 

وفً تارٌخ  11162الصٌل انترناشٌونال للتجاره و االستثمار )ش.م.م( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    ا -  56

محافظة  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافةمركز النشاط الصناعى بمرٌة زرزارة المعدٌة مركز ادكو  22111114

 البحٌرة 

ناهد دمحم عبدالجواد ابو سماحة وشرٌكها )شركة توصٌة بسٌطة(وسماته اللتجارٌة الهدى تكس ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  -  51

شارع احمد عبدهللا 2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى :  22111116وفً تارٌخ  13226برلم    

 البحٌرة -دمنهور -الشرٌؾ ارض الجوٌلى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 112 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شركة اسمنت العامرٌة ش.م.م طبما الحكام المانون  -والئحته التنفٌذٌة  1161لسنة  151شركة مساهمة مصرٌة طبما للمانون  -  62

تم تعدٌل العنوان ,  22111112وفً تارٌخ  133662والئحته التنفٌذٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     1161لسنة  151

 ,MPF22, MPF21الؽاء الفرع الكائن فى :مركز المدٌنة التجارى )داون تاون( بالوحدات التالٌة ارلام:  وصؾ الـتؤشٌر:   ،

MPF22, SSF1, SSF2, SSF3, SSF4, SSF5, SSF6, SSF2, SSF6, SRF12, SRF16, SRF11 

، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها شركة اسمنت العامرٌة ش.م.م تابعة لشركة الصناعات المعدنٌة شركة لابضة مساهمة مصرٌة  -  61

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى :مركز المدٌنة التجارى  22111112وفً تارٌخ  133662برلم    

 ,MPF22, MPF21, MPF22, SSF1, SSF2, SSF3, SSF4, SSF5, SSF6, SSF2, SSF6)داون تاون( بالوحدات التالٌة ارلام: 

SRF12, SRF16, SRF11 

، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها  1111لسنة  223شركة مساهمة مصرٌة تابعة من شركات لطاع االعمال العام طبما للمانون  -  62

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى :مركز المدٌنة التجارى  22111112وفً تارٌخ  133662برلم    

 ,MPF22, MPF21, MPF22, SSF1, SSF2, SSF3, SSF4, SSF5, SSF6, SSF2, SSF6ات التالٌة ارلام: )داون تاون( بالوحد

SRF12, SRF16, SRF11 

وفً  1212المصرٌة االوربٌة للصناعات الؽذائٌة والزراعٌة ) الفا فورست ( ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  63

(  14المطعة ) -وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة مركز ممارسة النشاط : المنطمة الصناعٌة   تم تعدٌل العنوان , 22111112تارٌخ 

 االسكندرٌة -العامرٌة  -النهضة  -الكرنن 

وفً  1212المصرٌة االوربٌة للصناعات الؽذائٌة والزراعٌة ) الفا فروست ( ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  64

(  14المطعة ) -ٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة مركز ممارسة النشاط : المنطمة الصناعٌة  تم تعد 22111112تارٌخ 

 االسكندرٌة -العامرٌة  -النهضة  -الكرنن 

وفً  1212المصرٌة االوربٌة للصناعات الؽذائٌة والزراعٌة ) الفا فورست ( ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  65

متفرع  323ش 1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدل المركز الرئٌسى للشركة فى العنوان الكائن :  22111112تارٌخ 

 االسكندرٌة  -سٌدى جابر  -مدٌنة رومنس سموحة  - 43من ش 

وفً  1212برلم    المصرٌة االوربٌة للصناعات الؽذائٌة والزراعٌة ) الفا فروست ( ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها  -  66

متفرع  323ش 1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدل المركز الرئٌسى للشركة فى العنوان الكائن :  22111112تارٌخ 

 االسكندرٌة  -سٌدى جابر  -مدٌنة رومنس سموحة  - 43من ش 

وفً تارٌخ  12311،  سبك لٌدها برلم    ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  Blue Tech Solutionشركة بلو تن سلٌوشن  -  62

 -متفرع من شارع ابولٌر  121شارع  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدل المركز الرئٌسى الى :  22111112

 االسكندرٌة الدور االرضى -سبورتنج 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    22111112وفً تارٌخ  5262اسمنت العامرٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  66

 ,MPF22, MPF21, MPF22، الؽاء الممر االدارى للشركة الكائن مركز المدٌنة التجارى )داون تاون( بالوحدات التالٌة ارلام: 

SSF1, SSF2, SSF3, SSF4, SSF5, SSF6, SSF2, SSF6, SRF12, SRF16, SRF11 

تم  22111112وفً تارٌخ  5663.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    الفداوى بان لالستٌراد والتصدٌر ش -  61

 االسكندرٌة -لسم اللبان  -شارع الجلخانة  14تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع الكائن فى العمار رلم 

تم  22111112وفً تارٌخ  5663لٌدها برلم     الفداوى بان لالستٌراد والتصدٌر ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك -  22

 االسكندرٌة -لسم اللبان  -اول شارع كرمناحٌة الجلخانة  1تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع للشركة فى :العمار رلم 

وفً  13222ا برلم    اركٌد للمشروعات السٌاحٌه و التطوٌر العمارى ، شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة ،  سبك لٌده -  21

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع الكائن فى منطمة مصطفى كامل بالجانب الشرلى لنادى  22111112تارٌخ 

 االسكندرٌة-بالدور االول علوى  B5شاطئ مصطفى كامل ضمن مجمع مطاعم تٌفولى دوم بولٌفار المحل رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 113 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل  22111116وفً تارٌخ  6562حٌة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    الشركة التجارٌة لالدوات الص -  22

ناحٌه  23/22ضمن المطعه -البر البحرى -لسم رابع -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدل العنوان الفرع الى : حوض ملمه الجنان

 محافظة االسكندرٌة-تابع لسم المنتزه ثالث -عزبه نوبار 

تم تعدٌل  22111116وفً تارٌخ  6562كة التجارٌة لالدوات الصحٌة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    الشر -  23

ناحٌه  23/22ضمن المطعه -البر البحرى -لسم رابع -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدل العنوان الفرع الى : حوض ملمه الجنان

 ة االسكندرٌةمحافظ-تابع لسم المنتزه ثالث -عزبه نوبار 

تم  22111116وفً تارٌخ  2213االسكندرٌه للخدمات الرلمٌه ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  24

-سابما شارع عبد المادر الؽرٌانى  12-تنظٌم حالٌا  16بالعمار  6تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الكائن :محل رلم 

 سكندرٌهاال-محرم بن 

 22111116وفً تارٌخ  12531شركة ذات مسئولٌة محدودة . ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    PETALSبتلز -  25

 -ش احمد شولى  11الكائن بالعمار رلم  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدل المركز الرئٌسى للشركة فى : المحل رلم 

 االسكندرٌة  - سٌدى جابر -مصطفى كامل 

تم تعدٌل العنوان  22111116وفً تارٌخ  2213االسكندرٌة للخدمات الرلمٌة ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  26

-محرم بن -سابما شارع عبد المادر الؽرٌانى  12-تنظٌم حالٌا  16بالعمار  6, وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الكائن :محل رلم 

 هاالسكندرٌ

تم تعدٌل  22111111وفً تارٌخ  6421اٌجى براٌت فوندٌشن ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  22

 االسكندرٌة -رمل ثان  -خورشٌد -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع للشركة الكائن فى : عزبة االولاؾ 

، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     Continental for Trade & Logisticsكونتٌننتال للتجارة واللوجستٌات  -  26

شارع الشهٌد ممدوح عبد 6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدل المركز الرئٌسى الى :  22111111وفً تارٌخ  2561

 االسكندرٌة  -لسم اول الرمل  -جلٌم -طرٌك الجٌش  341الرازق خلؾ 

 G M P Maritime & Petroleum Servicesلخدمات المالحٌة والبترولٌة جى ام بى ل -  21

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون  22111111وفً تارٌخ  2561ش.م.م. ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     

لسم اول  -جلٌم  -طرٌك الجٌش  341شارع الشهٌد ممدوح عبدالرازق خلؾ 6مركز الشركة ومحلها المانونى فى العنوان التالى : 

 االسكندرٌة -الرمل 

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  2466االسكندرٌة للمخبوزات ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  62

النزهه المبلٌة خلؾ  أ 12عنبر رلم   -وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز ادارة الشركة الرئٌسً ومولع ممارسة النشاط الصناعً فً :

 شركة فٌلبس )عزبة ناصر( لسم سٌدي جابر االسكندرٌة 

وفً تارٌخ  1222شركه االسكندرٌة للكٌماوٌات والمنظفات ) ادكو ( ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  61

ارض  -14لٌة و عنوانه : العمار رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الشركة بمحافظة االسماعٌ 22111111

 االسماعلٌة -شارع بنها)الطرٌك السرٌع(بجوار مسجد الصفا-مزارات النخٌل

وفً تارٌخ  1222شركه االسكندرٌة للكٌماوٌات والمنظفات ) ادكو ( ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  62

اول  16فتتاح فرع جدٌد للشركة بمحافظة االسماعٌلٌة و عنوانه: لطعة تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ا 22111111

 االسماعٌلٌة -طرٌك بورسعٌد بعد مساكن هٌئة لناة السوٌس

وفً تارٌخ  11612ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     GLOBAL BIOجلوبال بٌو لتجاره االدوٌه  -  63

شارع علً  3  -المٌزانٌن  -( الدور االول 1شمة رلم ) -ؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسً  :تم تعدٌل العنوان , وص 22111122

 االسكندرٌة  -جلٌم  -خلؾ كلٌة الفنون الجمٌلة   -لسم الرمل اول  -باشا فهمً 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 114 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 11612ٌدها برلم    شـركة جلوبال بٌو للمستحضرات الطبٌة و التجمٌلٌة    ) ش.ذ.م.م ( ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك ل -  64

 3  -المٌزانٌن  -( الدور االول 1شمة رلم ) -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسً  : 22111122وفً تارٌخ 

 االسكندرٌة  -جلٌم  -خلؾ كلٌة الفنون الجمٌلة   -لسم الرمل اول  -شارع علً باشا فهمً 

 11623و وعبد المنعم )ش.ذ.م.م( ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    شركة مطعم كشرى زعٌم اسكندرٌة عمر -  65

شارع بور سعٌد )مٌدان  13-11تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع الكائن فى :  22111122وفً تارٌخ 

 رٌة االسكند -المنتزه ثان  -ابولٌر  -بالدور االرضى والمٌزانٌن  1الجمهورٌة ( محل رلم 

تم  22111122وفً تارٌخ  11623شركة مطعم كشري الزعٌم )ش.ذ.م.م( ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  66

بالدور  1شارع بور سعٌد )مٌدان الجمهورٌة ( محل رلم  13-11تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع الكائن فى : 

 االسكندرٌة  -منتزه ثان ال -ابولٌر  -االرضى والمٌزانٌن 

وفً تارٌخ  12234) ش.م.م ( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم      perfectبٌرفكت لالستشارات الهندسٌة واالنشاءات  -  62

 1نموذج  -شارع فوزي معاذ  23تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز الشركة ومحلها المانونً فً :  22111122

 االسكندرٌة  -جابر لسم سٌدي  -الدور الحادي عشر  -

وفً تارٌخ  12234ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     perfectبرفكت لالستشارات الهندسٌة واالنشاءات  -  66

 1نموذج  -شارع فوزي معاذ  23تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز الشركة ومحلها المانونً فً :  22111122

 االسكندرٌة  -لسم سٌدي جابر  -ر الدور الحادي عش -

 22111121وفً تارٌخ  1256المرم للتنمٌة واالستثمار والتطوٌر العمارى  ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  61

 -  (2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى ببشركة فى  :شارع ىالشٌخ سٌد طنطاوى / برج اٌزٌس / الدور )

 محافظة االسكندرٌة  -سموحة 

السٌد حسن السٌد احمد عتمان واحمد حسن السٌد احمد عتمان شركة تضامن بنظام االستثمار الدخلى ، شركة تضامن ،  سبك  -  12

طرٌك الجٌش  336تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه ممر ادارى فى :  22111121وفً تارٌخ  4261لٌدها برلم    

 االسكندرٌة  -لسم رمل اول  -سابا باشا  -ابراج روٌال بالزا  3

تم تعدٌل العنوان ,  22111121وفً تارٌخ  3223الكس فودز للصناعات الؽذائٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

( المنطمة الصناعٌة 1( بلون ) 12،16وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع للشركة الكائن فى :مولع ممارسة النشاط الصناعى : لطعة )

 االسكندرٌة  -الرابعة مدٌنة برج العرب الجدٌدة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111121وفً تارٌخ  13154البان سوٌسرا ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

 االسكندرٌة  -لسم باب شرق -شٌزار  كامب -شارع بورسعٌد  62الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع للشركة فى : بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22111121وفً تارٌخ  13154البان سوٌسرا ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  13

 االسكندرٌة  -لسم باب شرق  -كامب شٌزار  -شارع بورسعٌد  64الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع للشركة فى : العماررلم 

تم تعدٌل العنوان  22111121وفً تارٌخ  12112ل لألمن والحراسة )ش.م.م( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    روٌا -  14

المنتزة  -سٌدى بشر  -متفرع من شارع خالد بن الولٌد  12شارع  23بالدور االرضى عمارة رلم  1, وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمة رلم 

 االسكندرٌة  -اول 

 22111121وفً تارٌخ  13621ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    SabChemت الكٌماوٌةساب كٌم للصناعا -  15

 -طرٌك اسكندرٌة الماهرة الصحراوى  52تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط فى : ن 

 االسكندرٌة  -العامرٌة ثان  -ؼرب الطرٌك الصحراوى 

 22111121وفً تارٌخ  2526كس فارم للتجارة والصناعات الؽذائٌة واإلستثمار ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    ال -  16

 -521شارع صالح الدٌن العطارٌن مول الوطنٌة شمة  11و  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن 

 االسكندرٌة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 115 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ  13452ارات و التدرٌب ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    سكوب انترناشٌونال لالستش -  12

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع للشركة الكائن فى : الجناح االٌمن من الشمة بالدور االول الكائن  22111124

 تنظٌم شارع النادى الدور االول المعادى الماهرة  13بالعمار رلم 

تم تعدٌل  22111124وفً تارٌخ  13141مطبخ صباٌا ، شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة ،  سبك لٌدها برلم     -  16

-سموحة  -جرٌن بالزا مول K116العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  اضافه مكان ومولع ممارسة النشاط : محل تجارى رلم 

 االسكندرٌة 

 22111124وفً تارٌخ  132421رنكو ( ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    التجارٌه الحدٌثه للماكٌنات ) مود -  11

العجوزة  -لسم بوالق الدكرور  -ارض اللواء -شارع ترعة الزمر  262تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع الكائن 

 الجٌزة  -

و مجٌد للتجاره دمحم احمد سالم المنشاوي توصٌه بسٌطه فً دمج شركتا صرافٌان والمنشاوي وشرٌكهما توصٌه بسٌطه  -  122

وفً تارٌخ  132421الشركه التجارٌه الحدٌثه للماكٌنات مودرنكو شركه مساهمه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

لسم بوالق  -ارض اللواء -شارع ترعة الزمر  262تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع الكائن  22111124

 الجٌزة  -العجوزة  -الدكرور 

 22111124وفً تارٌخ  132421التجارٌه الحدٌثه للماكٌنات ) مودرنكو ( ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  121

 -لعطارٌن ا-شارع طلعت حرب  16بالعمار رلم 2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع للشركة  الكائن المحل رلم 

 االسكندرٌة 

دمج شركتا صرافٌان والمنشاوي وشرٌكهما توصٌه بسٌطه و مجٌد للتجاره دمحم احمد سالم المنشاوي توصٌه بسٌطه فً  -  122

وفً تارٌخ  132421الشركه التجارٌه الحدٌثه للماكٌنات مودرنكو شركه مساهمه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

شارع طلعت حرب  16بالعمار رلم 2العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع للشركة  الكائن المحل رلم تم تعدٌل  22111124

 االسكندرٌة  -العطارٌن -

وفً تارٌخ  1621ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم      CUSTOMER ORBكستمر اورب  -  123

 521،561بالدور االول بالعمار  124، المركز الرئٌسى ٌكون فى : الشمة   تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:  22111125

 االسكندرٌة  -الرمل  -جلٌم  -طرٌك الحرٌة ناصٌة شارع احمد فتحى 

تم تعدٌل  22111125وفً تارٌخ  2621مطعم عروس دمشك ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  124

 االسكندرٌة  -لسم المنتزة اول  -مٌامى -طرٌك الجٌش  631ر:   ، افتتاح فرع للشركة فى العنوان , وصؾ الـتؤشٌ

تم  22111125وفً تارٌخ  11624ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     So Pharmaشركة سو فارما -  125

 -المنتزة اول  -فٌكتورٌا-طرٌك جمال عبد الناصر  33تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، نمل المركز الرئٌسى للشركة لٌصبح 

 االسكندرٌة 

تم  22111125وفً تارٌخ  11624ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     So Pharmaشركة سو فارما -  126

المنتزة  -ى بشر الترام سٌد-شارع دمحم حسٌن  11تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع للشركة الكائن فى خلؾ 

 االسكندرٌة 

ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها  pharma overseas import and exportفارما اوفرسٌز لالستٌراد والتصدٌر  -  122

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تصحٌح عنوان المركز الرئٌسً للشركة بالسجل  22111125وفً تارٌخ  2614برلم    

 االسكندرٌه. -سٌدي جابر -سموحه  -ماٌو  14شارع  -عمارات الصٌادله 6- 523بالمكتب رلم  2ارى الى ؼرفه رلم التج

ش.م.م( ، شركة مساهمة ،  سبك  SUPER CARE PHARMACEUTICAL INDUSTRIESسوبر كٌر للصناعات الدوائٌة  -  126

, وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه مولع ممارسة النشاط فى : المطعة تم تعدٌل العنوان  22111125وفً تارٌخ  11212لٌدها برلم    

 كفر الشٌخ  -المنطمة الصناعٌة بمطوبس  135رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 116 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  22111125وفً تارٌخ  6516دمحم سعد دمحم حبٌب وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  121

-كفر الدوار  -مدخل الكوبرى العلوى  -بالدور االول علوى برج االمراء - 3رلم وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدل عنوان الشركة الى شمة 

 البحٌرة 

112  - BSARYA FOR ARTS        وفً تارٌخ  1626بسارٌا للفنون ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم

 -الدور الرابع  -شارع طرٌك الحرٌة  42ى فى : تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز الشركة الرئٌس 22111125

 االسكندرٌة . -العطارٌن  -11،  12الشمتٌن  رلمى 

وفً تارٌخ  12122طنطا للخدمات الزراعٌة المتكاملة )ش.ذ.م.م( ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  111

الدور االول شارع المحور  3شمة  6/6سى للشركة فى : تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌ 22111125

 اكتوبر ( 6اكتوبر  ) بذلن ٌمحى المٌد لنملة من استثمار االسكندرٌة الى استثمار  6مدٌنة  -مجاوزة اولى -المركزى الحى الثامن 

تم  22111125ً تارٌخ وف 12614كرتوٌكس لصناعة الكرتون المضلع ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  112

طرٌك  -ابو المطامٌر -طرٌك اسكندرٌة الماهرة الصحراوى  25تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع ادارى للشركة فى 

 محافظة البحٌرة  -الشٌخ متولى الشعراوى 

وفً تارٌخ  11222لٌدها برلم     شركه مطبخ ست الشام للمطاعم والكافترٌات ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك -  113

لسم الجمرن -شارع لصر التٌن  14تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة الكائن فى العمار رلم  22111126

 االسكندرٌة  -

وفً تارٌخ  11222 سٌت الشام إللامة المطاعم والكافتٌرٌات )ش.ذ.م.م( ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    -  114

لسم الجمرن -شارع لصر التٌن  14تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة الكائن فى العمار رلم  22111126

 االسكندرٌة  -

خ وفً تارٌ 11222شركه مطبخ ست الشام للمطاعم والكافترٌات ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  115

لسم -سٌدى بشر بحرى -شارع دمحم نجٌب  -1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بالعمار رلم  22111126

 االسكندرٌة -المنتزة اول 

وفً تارٌخ  11222سٌت الشام إللامة المطاعم والكافتٌرٌات )ش.ذ.م.م( ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  116

لسم -سٌدى بشر بحرى -شارع دمحم نجٌب  -1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بالعمار رلم  22111126

 االسكندرٌة -المنتزة اول 

تم تعدٌل العنوان ,  22111126وفً تارٌخ  5121اٌجى برونورز ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  112

 -وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة مولع ممارسة النشاط الصناعً فً :

 اإلسكندرٌة . -رٌة لسم العام -طرٌك االسكندرٌة الماهرة الصحراوى خلؾ مسجد ضٌؾ هللا  23المصنع الكائن  فى الكٌلو 

 

االصدلاء الشباب المصرٌٌن لالستثمار والتجارة والبٌع والتوزٌع ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  116

 -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة مولع ممارسة النشاط الصناعً فً : 22111126وفً تارٌخ  5121

 اإلسكندرٌة . -لسم العامرٌة  -طرٌك االسكندرٌة الماهرة الصحراوى خلؾ مسجد ضٌؾ هللا  23لكٌلو المصنع الكائن  فى ا

 

تم تعدٌل العنوان ,  22111126وفً تارٌخ  13622، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     Gate Lookجٌت لون -  111

 االسكندرٌة-الرمل  -لوران  -ٌة طرٌك الحر611وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدل المركز الرئٌسى الى  

وفً تارٌخ  12561ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     GRAND FOS EGYPTجروند فوس اٌجٌبت  -  122

لسم -رشدى -شارع كفر عبده  15بالدور االرضى بالعمار رلم  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمة رلم  22111122

 االسكندرٌة -سٌدى بشر 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 112 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان  22111122وفً تارٌخ  6115المصرٌه الٌتنج ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  121

 ش الكرمانى ـ محرم بن ـ االسكندرٌة   45, وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز الشركة الرئٌسى فى : 

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  12542من ،  سبك لٌدها برلم    السعٌد دمحم جمعة وشركاه ، شركة تضا -  122

 البحٌرة-ابو المطامٌر -وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع الكائن زمام لرٌة النبوى المهندس لرٌة ابو بكر الصدٌك 

 13564ودة ،  سبك لٌدها برلم    خالد عبدالعزٌز سٌد لتمطٌع وتعبئة وتؽلٌؾ اللحوم بكافة أنواعها ، ذات مسئولٌة محد -  123

شارع الطٌار احمد مسعود محل  24تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع للشركة هو خلؾ  22111126وفً تارٌخ 

 االسكندرٌة -لسم الرمل  -الظاهرٌة  1رلم 

تم تعدٌل  22111126وفً تارٌخ  2214 االتحاد ترٌدنج للنمل الثمٌل ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    -  124

العامرٌة  -اسكندرٌة الصحرواى  23العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع للشركة بالعنوان الكائن : بعد لرٌة الجرارى الكٌلو 

 االسكندرٌة  -

تم تعدٌل العنوان ,  22111126وفً تارٌخ  132221اجرو فود ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    -شركه  -  125

 -العجوزه -المهندسٌن -ش لبنان  44بالدور الثانى بالعمار رلم  5وصؾ الـتؤشٌر:   ، نمل الممر الرئٌسى للشركة الى الشمة رلم 

 الجٌزة ) لذلن تم محو المٌد لنمله من محافظة االسكندرٌة الى  محافظة الجٌزة (

 12264ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     Power Tech Egypt Contractingباور تن مصر للمماوالت  -  126

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز أداره الشركة الرئٌسً ومحلها المانونً ومولع  22111126وفً تارٌخ 

 -ممارسة النشاط الصناعً فً العنوان التالً: 

 فظة البحٌرةمحا -مركز دمنهور  -عزبة الطٌارة البرنوجً  

 

وفً  12264باورتن للصناعات )ش.م.م( مإسسة وفما ألحكام المانون المصري ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  122

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز أداره الشركة الرئٌسً ومحلها المانونً ومولع ممارسة  22111126تارٌخ 

 -وان التالً: النشاط الصناعً فً العن

 محافظة البحٌرة -مركز دمنهور  -عزبة الطٌارة البرنوجً  

 

تم تعدٌل العنوان ,  22111126وفً تارٌخ  1455شركة خدمات االسمنت ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  126

-السكندرٌة الصحراوى الحدٌمة الدولٌةوصؾ الـتؤشٌر:   ، ؼلك الفرع الكائن فى المركز التجارى داون تاون طرٌك الماهرة ا

 االسكندرٌة

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو King TuT For Export and Importكنج توت للتصدٌر و االستٌراد  -  1

 تصدٌر الحاصالت الزراعٌة

  

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 116 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 تحمٌك

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

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة22111123وفً تارٌخ  13221برلم   

 ٌة محدودة  ؼرض الشركة هو، ذات مسئول King TuT For Exportكنج توت للتصدٌر   -  2

 تصدٌر الحاصالت الزراعٌة

  

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

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

 تحمٌك

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

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة22111123وفً تارٌخ  13221برلم   

الامةوتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتكرٌر وتعبئه   الزٌوت -1در موسً رزق وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  شركه دمحم عبد الما -  3

وفً  141عموم التورٌدات وعلى الشركه الحصول على كافه التراخٌص اللزمة لمباشرة نشاطها ،  سبك لٌدها برلم   -2النباتٌة

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة22111124تارٌخ 

 ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو : R.O.I Speaksأر.أو.أي سبٌكس  -  4

 الدعاٌا واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممرإة والمرئٌة . -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت صورة وبٌانات . -

 وجٌا المعلوماتإنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنول -

األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوي التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلً محتوي رلمً بما فً ذلن رلمنة المحتوي  -

 العلمً والثمافً والفنً .

 1االستشارات التسوٌمٌة )فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌة والئحتة التنفٌذٌة  -

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة 22111125وفً تارٌخ  13612برلم    عموم التجارة ،  سبك لٌدها -

 محدودة

 ، ذات مسئولٌة محدودة  والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة R.O.I Speaksأر.أو.أي سبٌكس  -  5

 13612وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم    1162لسنه  122التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة22111125وفً تارٌخ 

 ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو Mercadoمٌركادو للتسوٌك -  6

 االنترنت .التسوٌك االلكترونً ما عدا انشاء و ادارة الموالع االلكترونٌة عبر  "

 التجارة العامة والتسوٌك والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا . "

وتنظٌم اعمال الوكالة  1162لسنه  122التورٌدات العمومٌة والتوكٌالت التجارٌة )تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  "

 التجارٌة (

 والئحتة التنفٌذٌة ( االستشارات التسوٌمٌة )فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌة "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 إنشاء و إدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات . "

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة22111125وفً تارٌخ  13616مع مراعاة ،  سبك لٌدها برلم   

حكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلً الشركة الحصول على ، ذات مسئولٌة محدودة  أ Mercadoمٌركادو للتسوٌك -  2

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  22111125وفً تارٌخ  13616كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ،  سبك لٌدها برلم   

 ذات مسئولٌة محدودة

 ٌة محدودة  ؼرض الشركة هو:، ذات مسئول Implementoامبلٌمنتو إلدارة وخدمات األعمال -  6

 االتصاالت وخدمة االنترنت -

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -

 المشروعات التً تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة . -

التطوٌر العلمً من أجل تنمٌة المشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات مشروعات البحث و -

 (2223لسنه  64التكنولوجٌا الحدٌثة .) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربً رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات 22111125وفً تارٌخ  13611األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوي ،  سبك لٌدها برلم    -

 مسئولٌة محدودة

، ذات مسئولٌة محدودة  التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلً محتوي  Implementoامبلٌمنتو إلدارة وخدمات األعمال -  1

 منة المحتوي العلمً والثمافً والفنً .رلمً بما فً ذلن رل

 وذلن دون االخالل بؤحكام الموانٌن واللوتئح والمرارات السارٌة , وٌشترط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

عاونها علً وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد ت

تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ,كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألاحكام المانون . ،  سبك 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة22111125وفً تارٌخ  13611لٌدها برلم   

 ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو : Pountechباونتن للتطوٌر االلكترونى -  12

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

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات و إنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللٌكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها  -

 ٌانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .إدخال الب -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات . -

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة22111125وفً تارٌخ  13622تنفٌذ ،  سبك لٌدها برلم    -

 ، ذات مسئولٌة محدودة  و إدارة شبكات نمل وتداول البٌانات . Pountechباونتن للتطوٌر االلكترونى -  11

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

 تشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها إنشاء وإدارة مراكز االس -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  . -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 122 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الدعاٌا واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممرإة والمرئٌة . -

 . إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت صورة وبٌانات -

تم تعدٌل 22111125وفً تارٌخ  13622إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز ،  سبك لٌدها برلم    -

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

 ، ذات مسئولٌة محدودة  نمل تكنولوجٌا المعلومات Pountechباونتن للتطوٌر االلكترونى -  12

تحوٌل المحتوي التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلً محتوي رلمً بما فً ذلن رلمنة المحتوي األنشطة المتعلمة ب -

 العلمً والثمافً والفنً .

 االستشارات التسوٌمٌة )فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌة والئحتة التنفٌذٌة ( -

 عمومٌةعموم التجارة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات ال -

 وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة  1162لسنه  122التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22111125وفً تارٌخ  13622وذلن دون االخالل بؤحكام الموانٌن واللوتئح ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

، ذات مسئولٌة محدودة  والمرارات السارٌة , وٌشترط استصدار التراخٌص الالزمة  Pountechلتطوٌر االلكترونىباونتن ل -  13

 لممارسة هذه األنشطة 

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

فً الخارج ,كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألاحكام المانون ،  سبك  تحمٌك ؼرضها فً مصر أو

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة22111125وفً تارٌخ  13622لٌدها برلم   

 ( ش ذ م م ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هوLEOلٌو ) -  14

 ى كوافٌر حرٌم

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

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

 تحمٌك

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

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة22111126وفً تارٌخ  13115برلم   

 الشركة  اسامة السٌد دمحم عبده وشركاه ، توصٌة بسٌطة  ؼرض -  15

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االجهزةالتعوٌضٌة  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول  

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22111126وفً تارٌخ  11222على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

 اسامة السٌد دمحم عبده وشركاه شركة توصٌة بسٌطة ، توصٌة بسٌطة  ؼرض الشركة  -  16

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االجهزةالتعوٌضٌة  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول  

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22111126وفً تارٌخ  11222على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

 شركة باورفٌت لمنتجات صحة الحٌوان )ش.ذ.م.م( ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو : -  12

 تجارة االدوٌة البٌطرٌــــــــة .  .1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 121 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تصنٌع اضافات االعالؾ واالدوٌة لدى الؽٌر .  .2

 الؾ . تجارة اضافات االع .3

 التوكٌـــــــالت التجارٌـــــــــــــــــة .   .4

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة وٌجوز للشركة 

ٌهه باعمالها او التً لد تعاونها ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول اعماال شب

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22111126وفً تارٌخ  11253على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ، ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

ج فً الهٌئات السالفة او شركة باورفٌت لمنتجات صحة الحٌوان )ش.ذ.م.م( ، ذات مسئولٌة محدودة  كما ٌجوز لها ان تندم -  16

تم تعدٌل 22111126وفً تارٌخ  11253تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة . ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

 ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو M.H.A For Agricultural Developmentام. اتش. اٌه للتنمٌة الزراعٌة  -  11

 الامة وتشؽٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع وتعبئة وتؽلٌؾ وتبرٌد الخضروات والفاكهة بكافة أنواعها وباألخص الموالح.

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 عموم التصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا.

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

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

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة22111112وفً تارٌخ  13222. ،  سبك لٌدها برلم   

، ذات مسئولٌة محدودة  فٌما عدا المناطك  M.H.A For Agricultural Developmentام. اتش. اٌه للتنمٌة الزراعٌة  -  22

 2226لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

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

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

 تحمٌك

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

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة22111112وفً تارٌخ  13222برلم   

 ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو: Shelterشلتٌر  -  21

 ركز للتدرٌب علً الفنون اإلستعراضٌة: إلامة وتشؽٌل م

 . إلامة وتشؽٌل مركز إلعداد وتنمٌة وتدرٌب الموارد البشرٌة

 : إلامة وتشؽٌل الفنادق الثابتة والموتٌالت والشمك واألجنحة الفندلٌة باإلضافة إلى األنشطة

 المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمٌة وترفٌهٌة ورٌاضٌة وتجارٌة وثمافٌة

 إلامة وتشؽٌل وإدارة وتؤجٌر المطاعم الثابتة والكافترٌات لتمدٌم المؤكوالت الجاهزه بكافة

 أنواعها وأشكالها والمشروبات بكافة أنواعها وأشكالها )فٌما عدا المشروبات الكحولٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 122 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ولٌة محدودةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئ22111111وفً تارٌخ  1116والخمور ،  سبك لٌدها برلم   

 ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  بؤنواعها ( Shelterشلتٌر  -  22

 . إلامة وتشؽٌل وإدارة الموالت والمحالت التجارٌة ولاعات المناسبات واألفراح واإلجتماعات

 والصاالت الرٌاضٌة

 إلامة وتشؽٌل المكتبات لبٌع الكتب بالعمولة 

 ات والمإتمرات والمهرجانات وورش العمل والعروض. إلامة وإدارة وتنظٌم المعارض والندو

 الفنٌة ودور ولاعات العرض وتشؽٌل الشاشات والبروجٌكتور العرض المواد الفنٌة والثمافٌة

 )بشرط الحصول علً موافمة هٌئة المعارض واألسواق الدولٌة لكل معرض علً حده(.

تم تعدٌل النشاط 22111111وفً تارٌخ  1116ت ،  سبك لٌدها برلم   : تمدٌم االستشارات فً كافة المجاالت )فٌما عدا اإلستشارا

 , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

 ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  المانونٌة , واإلستشارات Shelterشلتٌر  -  23

 والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واألستحواذ, واإلستشارات المالٌة

 األوراق المالٌة األنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً عن

 ( من لانون سوق رأس المال والئحتة التنفٌذٌة(.22المادة )

 الدعاٌة واإلعالن إعداد دراسات الجدوي واألبحاث العلمٌة . 

 المسموح به لانونا مع . عموم اإلستٌراد والتصدٌر والتجارة والتوكٌالت التجارٌة فً حدود

 إلتزام الشركة بما ٌلً :

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات 22111111وفً تارٌخ  1116،  سبك لٌدها برلم    1162لسنة  122أحكام المانون رلم 

 مسئولٌة محدودة

 ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  فً شؤن تنظٌم الوكالة التجارٌة Shelterشلتٌر  -  24

 فً شؤن سجل المستوردٌن وتعدٌالتة 1162لسنة  121م المانون رلم أحكا

 وال ٌنشىء تؤسٌس الشركة أي حك فً مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول علً التراخٌص الالزمة

 الممارسة هذه األنشطة.

 وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها

 شبنٌمه بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج التً تزاول أعماال

 كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالبة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة22111111وفً تارٌخ  1116المانون ،  سبك لٌدها برلم   

 ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  والئحته التنفٌذٌة Shelterشلتٌر  -  25

 وٌكون للشركة مرالب حسابات أو أكثر ممن تتوافر فً شؤنهم الشروط المنصوص علٌها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 123 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ  1116،  سبك لٌدها برلم    2فً المانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تعٌنه الجمعٌة العامة للشركاء ونمدرعبة

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة22111111

واب والشبابٌن والحواجز المعدنٌة الامة وتشؽً مصنع لتصنٌع جمٌع االب-1عمر اسماعٌل حسنٌن وشركاه ، توصٌة بسٌطة   -  26

واالسوار والخزانات وتجهٌزات الحظائر والمنشات والجمالونات المعدنٌة بجمٌع أشكالها وأنواعها وتصنٌع األثاث المعدنى 

 والدٌكورات المعدنٌة بجمٌع انواعها واشكالها وعمل المسبوكات المعدنٌة المختلفة والخشبٌة والبالستٌن وكذا تصنٌع  وحدات

االضاءة المسبوكة والمعدنٌة وعوامٌد االنارة لجمٌع االؼراض وتصنٌع جمٌع انواع التند والمظالت والشماسى بمختلؾ انواعها 

تم تعدٌل النشاط , 22111111وفً تارٌخ  145546واشكالها والمٌام باعمال التجلٌد لوجهات من األلومنٌوم ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

الامة وتشؽٌل مصنع  لتشؽٌل و لص -2عمر اسماعٌل حسنٌن وشركاه ، توصٌة بسٌطة  والصاج المدهون واألستنلس ستٌل.  -  22

وشطؾ وتمطٌع وزخرفة الزجاج وإنتاج الزجاج المعزول والمزدوج والتربلكس بانواعه والزجاج المموى بؤنواعه وانتاج الشبابٌن 

عموم المماوالت  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص   -3لحوائط المعدنٌة وسابمة التجهٌز .األلونٌوم والمواطٌع بانواعها وا

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة22111111وفً تارٌخ  145546الالزمة لمباشرة نشاطها ،  سبك لٌدها برلم   

 ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركه هو: Brilliance transport co ltd,BTC -برٌللٌانس ترانسبورت  -  26

 2_ عموم التصدٌر 

مع مراعاه احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وبشرط استصدار التراخٌص االزمه لممارسه هذه االنشطه وٌجوز للشركه ان 

اعماال سبٌهه باعمالها او التً لد تعاونها علً تكون لها مصلحه او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول 

تحمٌك ؼرضها فً مصر او الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفه او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

 ذات مسئولٌة محدودة  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:22111112وفً تارٌخ  3662والئحته التنفذٌه. ،  سبك لٌدها برلم   

 نٌو الدولٌة للتصدٌر شركه ذات مسإلٌه محدوده . ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركه هو: -  21

 2_ عموم التصدٌر 

مع مراعاه احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وبشرط استصدار التراخٌص االزمه لممارسه هذه االنشطه وٌجوز للشركه ان 

حه او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول اعماال سبٌهه باعمالها او التً لد تعاونها علً تكون لها مصل

تحمٌك ؼرضها فً مصر او الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفه او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة22111112وفً تارٌخ  3662رلم   والئحته التنفذٌه. ،  سبك لٌدها ب

ش.م.م ، شركة مساهمة  ؼرض الشركة   Sea horse For Trade and Constructionسى هورس للتجارة واالنشاءات   -  32

:- 

 نشاط االنشاءات -اوال :

 واالعمال المدنٌة للمنشاءات الصناعٌة واالدارٌة اعمال الصٌاتة العامة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة "

 اعمال الصٌانة المدنٌة المتخصصة للمنشات الصناعٌة واالدارٌة "

 اعمال المماوالت العامة المتكاملة والمتخصصة "

 االعمال التكمٌلٌة والتشطٌبات بكافة انواعها "

 اعمال التركٌبات المٌكانٌكٌة والكهربائٌة "

 رارى والترمٌل والدهاناعمال العزل الح "

 نشاط التجارة -ثانٌا :

 استٌراد وتصدٌر وتجارة مستلزمات البناء والتشٌٌد "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 124 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة22111112وفً تارٌخ  13312استٌراد ،  سبك لٌدها برلم    "

ش.م.م ، شركة مساهمة  وتصدٌر   Sea horse For Trade and Constructionسى هورس للتجارة واالنشاءات   -  31

 وتجارة المنتجات الكٌماوٌة واالمالح

 استٌراد وتصدٌر الموالح والحاصالت الزراعٌة "

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة "

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا "

  

  

 ارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص االزمة لممارسة هذه االنشطةوذلن دون االخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمر

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1162لسنة  121والمانون رلم  1162لسنة  122وتلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22111112وفً تارٌخ  13312الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تاسٌس الشركة الحك ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  شركة مساهمة

ش.م.م ، شركة مساهمة  فى مزاولة   Sea horse For Trade and Constructionسى هورس للتجارة واالنشاءات   -  32

المنظمه لهذا ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص االزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصه وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن 

 الؽرض

وٌجوز للشركة ان تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التى لد تعاونها على 

تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج ، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون ،  سبك 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة22111112وفً تارٌخ  13312برلم    لٌدها

 شركة بدر للتمور و الصناعات الؽذائٌه )ش.ذ.م.م( ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو : -  33

  

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانوناً . -1

 مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة .

وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول أعماالً شبٌهه بؤعمالها أو التى 

أو فى الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فى الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن  لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  22111113وفً تارٌخ  11236طبماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة . ،  سبك لٌدها برلم   

 ذات مسئولٌة محدودة

 ماوالت )ش.ذ.م.م( ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو :شركة دار اإلبل للتجارة والم -  34

 المماوالت العامة . -1

 التورٌدات العمومٌة . -2

  

 مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة .

من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاوألعماالً شبٌهه بؤعمالها أو التى وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤى وجه 

لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فى الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  22111113وفً تارٌخ  12265طبماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة . ،  سبك لٌدها برلم   

 ذات مسئولٌة محدودة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 125 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 مهندسون ومصممون و مخططون )ش.ذ.م.م( ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة : -نجا  -  35

 بمناسبة زٌادةتمدٌم االستشارات وخصوصا الهندسٌه )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم  

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

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

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة22111112وفً تارٌخ  11235لٌدها برلم   سبك 

ؼرض الشركة بعد التعدٌل : ــ تجارة وتوزٌع 1دمحم عابدٌن دمحم لتجارة وتوزٌع األدوٌة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة   -  36

ت الؽذائٌة والمستلزمات الطبٌة والمبٌدات الحشرٌة واألجهزة الطبٌة األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمال

 والتعوٌضٌة والمواد الؽذائٌة.

 ــ انهاء اجراءات تسجٌل االدوٌة لصالح الشركة والؽٌر.2 

 ــ تجهٌز المنشآت الطبٌة وادارة الصٌدلٌات.3 

 ــ الامة وتشؽٌل مركز العداد وتنمٌة وتدرٌب الكوادر البشرٌة.4 

 تنظٌم المعارض والمإتمرات )بشرط موافمة هٌئة المعارض واألسواق الدولٌة لكل معرض على حدا(.  ـ5 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة22111116وفً تارٌخ  1221ــ عموم أعمال ،  سبك لٌدها برلم   6 

 ت مسئولٌة محدودة  المماوالت المتكاملة. دمحم عابدٌن دمحم لتجارة وتوزٌع األدوٌة ش.ذ.م.م ، ذا -  32

 ــ عموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجاري ة فى حدود المسموح به لانونا. 2 

تصنٌع االدوٌة البشارٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائنٌة لدى الؽٌر . مع التزام الشركة بؤحكام المانون رلم  -6

 فى شؤن تنظٌم الوكالة التجارٌة وسجل المستوردٌن. 1162لسنة  121،  122

وال ٌنشىء تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات  

تم تعدٌل النشاط , 22111116وفً تارٌخ  1221المختصة وبما ال ٌخل بؤحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض. ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

دمحم عابدٌن دمحم لتجارة وتوزٌع األدوٌة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات  -  36

 السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبً هة بؤعمالها أو  وٌجوز للشركة أن تكون لها 

التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  22111116وفً تارٌخ  1221لٌدها برلم    وذلن طبماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ،  سبك

 ذات مسئولٌة محدودة

الامة وتشؽٌل مصنع النتاج النسٌج  -1دمحم حسن عبدالعزٌز دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  ؼرض الشركة بعد التعدٌل   -  31

لشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،  لتصنٌع مراتب االسفنج والمراتب السوست  وعلى ا -2واالوبلٌت 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة22111116وفً تارٌخ  1151سبك لٌدها برلم   

الامة وتشؽٌل مصنع النتاج النسٌج  -1اسالم حسن عبد العزٌز دمحم وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  ؼرض الشركة بعد التعدٌل   -  42

لتصنٌع مراتب االسفنج والمراتب السوست  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،   -2االوبلٌت و

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة22111116وفً تارٌخ  1151سبك لٌدها برلم   

الامة وتشؽٌل مصنع النتاج النسٌج  -1كة بعد التعدٌل  دمحم حسن عبدالعزٌز دمحم وشركاه ، شركة تضامن  ؼرض الشر -  41

لتصنٌع مراتب االسفنج والمراتب السوست  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،   -2واالوبلٌت 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن22111116وفً تارٌخ  1151سبك لٌدها برلم   

الامة وتشؽٌل مصنع النتاج النسٌج  -1الم حسن عبد العزٌز دمحم وشرٌكٌه ، شركة تضامن  ؼرض الشركة بعد التعدٌل  اس -  42

لتصنٌع مراتب االسفنج والمراتب السوست  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،   -2واالوبلٌت 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن22111116وفً تارٌخ  1151سبك لٌدها برلم   

أوبتٌمس فارما أون الٌن ، ذات مسئولٌة محدودة  بؤعمالها أو التً لد تعاونها علً تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ,  -  43

وفً تارٌخ  12422لم   كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون ،  سبك لٌدها بر

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة22111116



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 126 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 أوبتٌمس فارما أون الٌن ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو : -  44

 ادارة الصٌدلٌات . "

 تجارة وتوزٌع وتسوٌك االدوٌه البشرٌه والبٌطرٌه والمستلزمات الطبٌة . "

 كافة الوسائل المسموعه والممروءة والمرئٌة .الدعاٌه واالعالن ب "

 تصنٌع االدوٌه البشرٌه والبٌطرٌه ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌه لدي الؽٌر. "

 وذلن دون االخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة , وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة .

وفً  12422تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة ،  سبك لٌدها برلم   وٌجوز للشركة أن 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة22111116تارٌخ 

 اٌجى براٌت فوندٌشن ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو : -  45

 ر والتجارة العامة عموم االستٌراد والتصدٌ-1

 عموم التورٌدات -2

 الامة وتشؽٌل مصنع لتعبئة المواد الؽذائٌة   -3

 ادارة واستؽالل المخازن  -4

 مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً 

وفً تارٌخ  6421لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة تم تعدٌل النشاط ,22111111

اٌجى براٌت فوندٌشن ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون والئحته  -  46

 دودةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة مح22111111وفً تارٌخ  6421التنفٌذٌة. ،  سبك لٌدها برلم   

االسكندرٌة للمخبوزات ش.م.م ، شركة مساهمة  ؼرض الشركة هو: إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وإنتاج المخبوزات  -  42

 والحلوٌات بكافة أنواعها إلامة وتشؽٌل المطاعم والكافترٌات لتمدٌم المشروبات الساخنة والباردة ماعدا المشروبات الكحولٌة.

 وائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة. مع مراعاة أحكام الموانٌن والل

وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول أعماالً شبٌهة بؤعمالها أو  

تم تعدٌل 22111111وفً تارٌخ  2466دها برلم   التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر أو فى الخارج. كما ،  سبك لٌ

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

االسكندرٌة للمخبوزات ش.م.م ، شركة مساهمة  ٌجوز لها أن تندمج فى الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً  -  46

ت مالٌة ومركز مالً مستمل لالنشطة الواردة بمانون االستثمار والئحته ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع االلتزام بالرار حسابا

لسنة  22التنفٌذٌة وفى حالة عدم االتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

مشار الٌه بالضمانات والحوافز الواردة له او مالئمته والئحته التنفٌذٌة مع عدم تمتع االنشطة خارج لانون االستثمار ال 2212

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة22111111وفً تارٌخ  2466التنفٌذٌه كما ،  سبك لٌدها برلم   

ها بمانون االسكندرٌة للمخبوزات ش.م.م ، شركة مساهمة  تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌ -  41

تم تعدٌل النشاط , 22111111وفً تارٌخ  2466االستثمار المشار الٌه لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

 ) ش.م.م ( ، شركة مساهمة  ؼرض الشركة  perfectبٌرفكت لالستشارات الهندسٌة واالنشاءات  -  52



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 122 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ارات الهندسٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس تمدٌم االستش -

المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌةعن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فً مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها 

 ئحته التنفٌذٌة (من لانون راس المال وال 22فً المادة 

 المماوالت العامة -

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة  -

فً شؤن سجل المستوردٌن ،  سبك لٌدها برلم    1162لسنه  121والمانون رلم  1162لسنه  122تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

 ساهمةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة م22111122وفً تارٌخ  12234

 ش.م.م ، شركة مساهمة  ؼرض الشركة perfectبرفكت لالستشارات الهندسٌة واالنشاءات  -  51

تمدٌم االستشارات الهندسٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس  -

المالٌة النشطة الشركات العاملة فً مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌةعن االوراق 

 من لانون راس المال والئحته التنفٌذٌة ( 22فً المادة 

 المماوالت العامة -

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة  -

ً شؤن سجل المستوردٌن ،  سبك لٌدها برلم   ف 1162لسنه  121والمانون رلم  1162لسنه  122تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة22111122وفً تارٌخ  12234

) ش.م.م ( ، شركة مساهمة  وتنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة , وال   perfectبٌرفكت لالستشارات الهندسٌة واالنشاءات  -  52

ؼرضها إال بعد الحصول علً التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة  ٌنشئ تؤسٌس الشركة أي حك فً مزاولة

 وبما الٌخل بؤحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

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

 وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وذلن دون االخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ,

وفً تارٌخ  12234وٌجوز للشركة ان تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة22111122

ش.م.م ، شركة مساهمة  وتنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة , وال ٌنشئ  perfectبرفكت لالستشارات الهندسٌة واالنشاءات  -  53

تؤسٌس الشركة أي حك فً مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول علً التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما 

 الٌخل بؤحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

 ح به لانونا / التورٌدات العمومٌة .التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسمو -

 وذلن دون االخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة , وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .

وفً تارٌخ  12234وٌجوز للشركة ان تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة22111122

) ش.م.م ( ، شركة مساهمة  أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها   perfectبٌرفكت لالستشارات الهندسٌة واالنشاءات  -  54

بها وذلن طبما الحكام المانون . ،  علً تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج , كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلخمها 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة22111122وفً تارٌخ  12234سبك لٌدها برلم   

ش.م.م ، شركة مساهمة  أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها علً  perfectبرفكت لالستشارات الهندسٌة واالنشاءات  -  55

و فً الخارج , كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلخمها بها وذلن طبما الحكام المانون . ،  سبك تحمٌك ؼرضها فً مصر أ

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة22111122وفً تارٌخ  12234لٌدها برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 126 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 اٌجٌل اٌز للتورٌدات والخدمات الزراعٌة   -  56

وفً تارٌخ  1215ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفذٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة22111121

 الشركة لٌصبح علً النحو التالً. الكس فارم للتجارة والصناعات الؽذائٌة واإلستثمار ، شركة مساهمة  تعدٌل نشاط -  52

 استصالح واستزراع االراضً البور والصحراوٌة  او أحدهما :-1

 استصالح وتجهٌز االراضً بالمرافك االساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع . ( )ت

 استزراع االراضً المستصلحة وذلن كلة فٌما الٌزٌد عن الؾ فدان . ( )ث

ان تكون االراضً مخصصة الؼراض االستصالح واالستزراع .وان تستخدم طرق الري الحدٌث ولٌس وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن 

وفما الحكام المادة ،  سبك لٌدها برلم    2222لسنة  252الري بالؽمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس مجلس الوزراء رلم 

 شركة مساهمة  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:22111121وفً تارٌخ  2526

 اٌجٌل اٌز للتورٌدات والخدمات الزراعٌة   -  56

 المماوالت العامة و المتخصصة و المتكاملة. -ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  

 المٌام باعمال تنسٌك و صٌانة وادارة و تجمٌل الحدائك و المٌادٌن )الالند سكٌب( -

 عموم التورٌدات  -

 اهو مسموح بة لانونا التجارة و التوزٌع فى كل م -

 التوكٌالت التجارٌة فى كل ماهو مسموح بة لانونا. -

البوبات االلكترونٌة  -اجهزة االنذار  -تورٌد وتركٌب االجهزة االلكترونٌة للمنشات من الداخل فمط من )كامٌرات المرالبة  -

 (و الصٌانة المتنملة لما سبك. 

وفً تارٌخ  1215لحرٌك و االنظمة الكهرومٌكانٌكٌة ،  سبك لٌدها برلم   تورٌد و تركٌب معدات السالمة و اطفاء ا  -

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة22111121

 اٌجٌل اٌز للتورٌدات والخدمات الزراعٌة   -  51

 .2223لسنة  64و االنتاج الحربى رلم ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  و الصٌانة المتنملة لما سبك مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع 

استصالح و استزراع االراضى البور و الصحراوٌة او احداهما )وذلن كلة فى حدود الل من الؾ فدان ( فٌما عدا  -

وكذا  2226لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2222لسنة  352المناطك الصادر بها لرار رئٌس مجلس الوزراء رلم 

 سٌناء و حالٌب وشالتٌن  مناطك شبة جزٌرة

 مع مراعاة احكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذة االنشطة  .

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة22111121وفً تارٌخ  1215الامة ،  سبك لٌدها برلم     -

 ٌدات والخدمات الزراعٌة  اٌجٌل اٌز للتور -  62

 ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  وتشؽٌل مصنع العادة تدوٌر اطارات السٌارات المستخدمة و المستعملة و المطاط .

 الامة وتشؽٌل مصنع العادة تدوٌر المخلفات الزراعٌة و الصناعٌة فٌما عدا المخلفات النووٌة .  -

 لوساطة فى االوراق المالٌة .اعمال الوساطة التجارٌة فٌما عادا ا -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 121 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

ها برلم   لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او الخارج . كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او ،  سبك لٌد

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة22111121وفً تارٌخ  1215

ولرار رئٌس  2225لسنة  14من المانون  12الكس فارم للتجارة والصناعات الؽذائٌة واإلستثمار ، شركة مساهمة   -  61

 ٌنوكذا مناطك شبة جزٌرة سٌناء وحالٌب وشالت2226لسنة  356الجمهورٌة رلم

الامة وتشؽٌل واستئجار الثالجات والمحطات الخاصة بفرز وتدرٌج وؼربلة وتجفٌؾ وتعبئة وحفظ وتجمٌد وتبرٌد الحاصالت 2-

الزراعٌة والخضراوات والفاكهة بكافة انواعها لٌكون للشركة فً سبٌل ذلن مزاولة هذة االنشطة فً اطار المحطات والثالجات 

 لؽٌر .المملوكة لها او المستؤجرة من ا

 عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما هو مسموح به لانونا .-3

 وذلن مع مراعاة ما ٌلً :

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة22111121وفً تارٌخ  2526افراد ،  سبك لٌدها برلم    -

الكس فارم للتجارة والصناعات الؽذائٌة واإلستثمار ، شركة مساهمة  حسابات مالٌة مستملة ومنفصلة ومركز مالً خاص لكل  -  62

 نشاط علً حده.

 .1162لسنة 121االلتزام باستٌفاء شروط المٌد بسجل المستوردٌن وفما الحكام المانون رلم  -

 .1125لسنة 116رٌن وفما الحكام المانون رلم االلتزام باستٌفاء شروط المٌد بسجل المصد -

 أحكام الموانٌن اللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة االنشطة  -

وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها  او 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة22111121وفً تارٌخ  2526اونها ،  سبك لٌدها برلم   التً لد تع

الكس فارم للتجارة والصناعات الؽذائٌة واإلستثمار ، شركة مساهمة  عل تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج كما ٌجوز  -  63

 2526ها بها وذلن طبما الحكام المانون ةالئحتة التنفٌذٌة ،  سبك لٌدها برلم   لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحم

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة22111121وفً تارٌخ 

 الكس فودز للصناعات الؽذائٌة ، شركة مساهمة  ؼرض الشركة هو : -  64

 ، )ب( تجمٌد وتبرٌد أسمانالامة وتشؽٌل مصنع : )أ( لجهٌز وتعبئة كابورٌا مجمدة  -1

 ) ج ( مصنعات جمبري ، ) د ( لتعلٌب وتعبئة الفواكة وعصٌرها ، ) ه ( لتعلٌب وتعبئة

 تصنٌع وتعبئة المواد الؽذائٌة بكافة انواعها -2الخضروات والبمول وعصٌرها ، 

 .تصنٌع وتعبئة المعجنات والحلوٌات والبسكوٌت والنواشؾ والممرمشات بكافة أنواعها  -3

 مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  22111121وفً تارٌخ  3223الممارسة هذة االنشطة، وٌجوز للشركة ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة مساهمة

 أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤ? وحة من الوجوةالكس فودز للصناعات الؽذائٌة ، شركة مساهمة   -  65

 مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعمال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

 ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 132 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , 22111121وفً تارٌخ  3223ٌذٌة . ،  سبك لٌدها برلم   أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون والئحتة التنف

 وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

 روٌال لألمن والحراسة )ش.م.م( ، شركة مساهمة  ؼرض الشركة هو : -  66

 تمدٌم خدمات حراسة المنشآت من الداخل فمط

ط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . ،  سبك لٌدها مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشر

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة22111121وفً تارٌخ  12112برلم   

رٌفر الند للتصدٌر ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً  -  62

اال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات تزاول أعم

تم 22111121وفً تارٌخ  6126السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة. ،  سبك لٌدها برلم   

 ذات مسئولٌة محدودة تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر: 

 رٌفر الند للتصدٌر ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو: -  66

 عموم التصدٌر والتورٌدات والتجارة )فً حدود المسموح به لانونا(.-1

 مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة.

 الامة وتشؽٌل محطه لفرز وتعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌة.-2

 إلامة وتشؽٌل ثالجة لحفظ وتبرٌد وتجمٌد الحاصالت الزراعٌة والمواد الؽذائٌة.-3

 مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة.

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة 22111121وفً تارٌخ  6126كون لها ،  سبك لٌدها برلم   وٌجوز للشركة أن ت

 محدودة

 مطبخ صباٌا ، شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة  ؼرض الشركة هو: -  61

الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة لتمدٌم جمٌع انواع الماكوالت والمشروبات فٌما عدا المشروبات  -2تورٌد الوجبات الؽذائٌة. -1

 الكحولٌة والخمور بانواعها .

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

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

 تحمٌك

تم تعدٌل النشاط , 22111124وفً تارٌخ  13141ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج ،  سبك لٌدها برلم   

 خص واحد محدودة المسئولٌةوصؾ التؤشٌر:  شركة ش

مطبخ صباٌا ، شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة  فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى  -  22

 ً  وذلن كله طبما

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة شخص واحد 22111124وفً تارٌخ  13141ألحكام المانون . ،  سبك لٌدها برلم   

 دودة المسئولٌةمح

ألامة وتشؽٌل مصنع لتجمٌع زٌوت السٌارات وتكرٌرها وترشٌحها وتصنٌع    -اسالم دمحم رشاد وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة   -  21

 وخلط وتعبئة الزٌوت المعدنٌة والصنـــــــــاعٌة والكٌماوٌة والمزٌبات وتعبئتها ألعادةأستخدامها وذلن بآالت حدٌثة .

 ب معدات مصانع المنتجات البترولٌة و تشؽٌلها و أدارتها  . تصنٌع وتركٌ  -  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 131 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 أفراد حسابات مالٌة منفصلة ومستملة لكل نشاط على حدا وفماً لمعاٌٌر المحاسبة المصرٌة .

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

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة22111125وفً تارٌخ  2555لٌدها برلم   

ألامة وتشؽٌل مصنع لتجمٌع زٌوت السٌارات    -عبده دمحم دمحم الؽمرى وشرٌكٌه )شركة توصٌة بسٌطة( ، توصٌة بسٌطة   -  22

ــــــــاعٌة والكٌماوٌة والمزٌبات وتعبئتها ألعادةأستخدامها وذلن وتكرٌرها وترشٌحها وتصنٌع وخلط وتعبئة الزٌوت المعدنٌة والصنـ

 بآالت حدٌثة .

 تصنٌع وتركٌب معدات مصانع المنتجات البترولٌة و تشؽٌلها و أدارتها  .   -  

 أفراد حسابات مالٌة منفصلة ومستملة لكل نشاط على حدا وفماً لمعاٌٌر المحاسبة المصرٌة .

نٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،  سبك مع مراعاة أحكام الموا

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة22111125وفً تارٌخ  2555لٌدها برلم   

 ركة :المصرٌة العربٌة الكندٌة للخدمات التعلٌمٌة )ش.م.م( ، شركة مساهمة  ؼرض الش -  23

 انشاء او اداره او تشؽٌل المدارس 

 انشاء الجامعات / انشاء او اداره او تشؽٌل مدارس ومعاهد التعلٌم الفنى

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

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

 تحمٌك

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

 وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمةتم تعدٌل النشاط , 22111125وفً تارٌخ  13146برلم   

 2226لسنه  356حماده عبدالرإؾ حماده وشرٌكه ، شركة تضامن  رلم  -  24

 2مع االلتزام بافراد حسابات مستمله ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده

زمه لمباشرة نشاطها مع مراعات أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخٌص الال      

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن22111125وفً تارٌخ  12342،  سبك لٌدها برلم    2

إلامة وتشؽٌل محطه لفرز وتدرٌج وتشمٌع وتعبئة وتؽلٌؾ  -حماده عبدالرإؾ حماده وشرٌكه ، شركة تضامن   -  25

 الخضراوات والفاكهه 

لمحطات الخاصه  بحفظ الحاصالت الزراعٌه والمنتجات الصناعٌه والموادالؽدائٌه وتبرٌدها أو الامه وتشؽٌل الثالجات وا -

 تجمٌدها 

استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌه التى تجعلها لابله لالستزراع واستزراع األراضى المستصلحه ) وذلن الل  -

المخصصه ألؼراض االستصالح واالستزراع وأن تستخدم طرق  من ألؾ فدان( وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضى

 الرى الحدٌثه ولٌس الرى بطرٌك الؽمر .

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن22111125وفً تارٌخ  12342تربٌه ،  سبك لٌدها برلم    -

ء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او حماده عبدالرإؾ حماده وشرٌكه ، شركة تضامن  جمٌع انواع الحٌوانات سوا -  26

 التسمٌن او اللحوم 

 تربٌه جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السالالت او التفرٌػ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم  -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 132 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 انتاج تماوي الحاصالت الزراعٌة والبذور . -

 (6انشطه خارج لانون )

 االستٌراد والتصدٌر  -

 االتجار فً تماوي الحاصالت الزراعٌة والبذور . -

 االتجار فً المبٌدات واألسمدة الزراعٌة . -

وفً تارٌخ  12342ولرار رئٌس الجمهورٌه ،  سبك لٌدها برلم    2222لسنه  352مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن22111125

22  - BSARYA FOR ARTS      الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة  -بسارٌا للفنون ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة

 والممرإه والمرئٌة .

 اعداد وتجهٌز استدٌوهات الصوتٌات والتصوٌر وتؤجٌرها ) كل ما سبك فٌما عدا تملن البث االذاعى (  -

 ختلفة من صوت وصوره وبٌانات. انتاج المحتوى االلكترونى بصوره الم -

 إلامة وتنظٌم المعاض والمإتمرات والحفالت العامة بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حده . -

 مركز ألعداد وتنمٌة وتدرٌب الموارد البشرٌة . -

ص ،  سبك لٌدها انتاج وتوزٌع وتحوٌل وتصوٌر وتسجٌل مصنفات سمعٌة وبصرٌة وسمعٌة بصرٌة محملة على الرا -

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة22111125وفً تارٌخ  1626برلم   

26  - BSARYA FOR ARTS    . بسارٌا للفنون ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  مدمجة وفٌدٌو والعرض بالسٌنما والمسرح 

 وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة .مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة 

وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها أو التى 

تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها تندمج فى الهٌئات السالفة أو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات 22111125وفً تارٌخ  1626ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة. ،  سبك لٌدها برلم   

 مسئولٌة محدودة

21  - Innova Creativity And Innovation    تنظٌم المعارض و إلامة و  -انوفا لالبداع و التطوٌر ش.م.م ، شركة مساهمة

 المإتمرات  بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حده

 مركز ألعداد و تنمٌة و تدرٌب  الموارد البشرٌة. - 

 الوساطة فً انهاء االجراءات االدارٌة امام الجهات الؽٌر حكومٌة . - 

 الامة و تشؽٌل وادارة المدارس فٌما الٌتعدى التعلٌم الثانوى - 

 والت تجهٌز المدارس من فرش و اثاث و اجهزة .مما - 

 كتابة كمبٌوتر ( -تلٌفون  -تصوٌر  -تمدٌم خدمات رجال االعمال من )فاكس - 

وفً تارٌخ  1621انشاء وإدارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا ،  سبك لٌدها برلم    - 

 شركة مساهمةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  22111125

62  - Innova Creativity And Innovation   انوفا لالبداع و التطوٌر ش.م.م ، شركة مساهمة  المعلومات 

 انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها . - - 

 انشاء الجامعات . - 

مٌع العاب االطفال التعلٌمٌة والترفٌهٌة العادٌة والرلمٌة والربوبورتات والوسائط التعلٌمٌة الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتج   -

والترفٌهٌة العادٌة والرلمٌة وتوزٌع منتجات الشركة داخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 133 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 رسة هذه األنشطة .والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لمما

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة22111125وفً تارٌخ  1621وٌجوز للشركة أن ،  سبك لٌدها برلم    

61  - Innova Creativity And Innovation   انوفا لالبداع و التطوٌر ش.م.م ، شركة مساهمة  تكون لها مصلحة أو تشترن

كات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو بؤي وجه من الوجوه مع الشر

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

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة تم22111125وفً تارٌخ  1621سبك لٌدها برلم   

 شر.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو : FOUR PILLARSفور بٌالرز  -  62

 أستؽالل العالمات التجارٌة )الفرنشاٌز( -1

 عموم التجارة والتوكٌالت التجارٌة فً كل ماهو مسموح لانونؤ . -2

فً شؤن أعمال الوكالة التجارٌة مع مراعاه الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  1162لسنة  122تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

وبشرط أستصدار التراخٌص الألزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أوتشترن بؤي وجه من الوجوه مع 

ونها علً تحمٌك ؼرضها فً مصرأو الخارج . ،  سبك لٌدها برلم   الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماأل شبٌه بؤعمالها أوالتً تعا

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة22111125وفً تارٌخ  6231

شر.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  كماٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها  FOUR PILLARSفور بٌالرز  -  63

تم تعدٌل النشاط , 22111125وفً تارٌخ  6231وذلن طبمؤ ألحكام المانون والئحته التتنفٌذٌة . ،  سبك لٌدها برلم   أوتلحمابها 

 وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

 اٌجى برونورز ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو : -  64

 التجارة و التوزٌع و التورٌدات . عموم األستٌراد و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة و  -1

األستثمار العمارى ) و ٌشمل شراء و بٌع و تمسٌم جمٌع انواع الوحدات و األراضى بؽرض بٌعها أو بنائها لصالح   -2

 الشركة أو الؽٌر (.

د و تجهٌز و إلامة و تشؽٌل و ادارة مطابخ تجهٌزات و مطاعم و كافٌترٌات لتجهٌز و بٌع السندوتشات الجاهزة و اعدا  -3

بٌع الوجبات الؽذائٌة الجاهزة و الخفٌفة و السرٌعة بكافة انواعها و اشكالها و المشروبات الساخنة و الباردة بكافة انواعها ،  سبك 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة22111126وفً تارٌخ  5121لٌدها برلم   

 ستثمار والتجارة والبٌع والتوزٌع ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو :االصدلاء الشباب المصرٌٌن لال -  65

 عموم األستٌراد و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة و التجارة و التوزٌع و التورٌدات .  -1

األستثمار العمارى ) و ٌشمل شراء و بٌع و تمسٌم جمٌع انواع الوحدات و األراضى بؽرض بٌعها أو بنائها لصالح   -2

 الشركة أو الؽٌر (.

إلامة و تشؽٌل و ادارة مطابخ تجهٌزات و مطاعم و كافٌترٌات لتجهٌز و بٌع السندوتشات الجاهزة و اعداد و تجهٌز و   -3

الجاهزة و الخفٌفة و السرٌعة بكافة انواعها و اشكالها و المشروبات الساخنة و الباردة بكافة انواعها ،  سبك بٌع الوجبات الؽذائٌة 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة22111126وفً تارٌخ  5121لٌدها برلم   

 ما عدا المشروبات الكحولٌة ( و تورٌدها .اٌجى برونورز ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  و اشكالهـــا ) فٌ -  66

 إلامة و تشؽٌل مصنع لتصنٌع و تجهٌز و تعبئة و تؽلٌؾ المواد الؽذائٌة و الوجبات . -4

مع مراعاه احكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة و بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ,  و ٌجوز 

مصلحة أو تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التى تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التى لد للشركة ان تكون لها 

وفً  5121تعاونها على تحمٌك اؼراضها فى مصر أو الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة ،  سبك لٌدها برلم   

 ات مسئولٌة محدودةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذ22111126تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 134 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

االصدلاء الشباب المصرٌٌن لالستثمار والتجارة والبٌع والتوزٌع ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  و اشكالهـــا ) فٌما عدا  -  62

 المشروبات الكحولٌة ( و تورٌدها .

 إلامة و تشؽٌل مصنع لتصنٌع و تجهٌز و تعبئة و تؽلٌؾ المواد الؽذائٌة و الوجبات . -4

راعاه احكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة و بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ,  و ٌجوز مع م

للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التى تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التى لد 

وفً  5121مصر أو الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة ،  سبك لٌدها برلم   تعاونها على تحمٌك اؼراضها فى 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة22111126تارٌخ 

ه التنفٌذٌة ،  اٌجى برونورز ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  أو تشترٌها أو تلحمها بها و ذلن طبما ألحكام المانون و الئحت -  66

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة22111126وفً تارٌخ  5121سبك لٌدها برلم   

االصدلاء الشباب المصرٌٌن لالستثمار والتجارة والبٌع والتوزٌع ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  أو تشترٌها أو تلحمها بها  -  61

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22111126وفً تارٌخ  5121ئحته التنفٌذٌة ،  سبك لٌدها برلم   و ذلن طبما ألحكام المانون و ال

 التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

  -تاج الخٌر للتنمٌة واالستثمارش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو : -  12

 تجارة مبٌدات وصحة عامه واسمدة ومؽذٌات وتماوي . .1

 وتركٌب وتشؽٌل شبكات ري حدٌث والمعدات الزراعٌة ورش المبٌدات .مماوالت مد  .2

 عموم التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة  )فً حدود المسموح به لانونا(. .3

  

 استصالح واستزراع األراضً البور والصحراوٌة أو أحداهما:  .4

 تزراع . ) أ ( استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالس

 ) ب ( استزراع األراضً المستصلحة . 

وفً تارٌخ  6362فدان. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن ،  سبك لٌدها برلم     22222وذلن كله فى حدود ألل ال تزٌد عن 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة22111122

مسئولٌة محدودة  أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح تاج الخٌر للتنمٌة واالستثمارش.ذ.م.م ، ذات  -  11

واالستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك الؽمر ." فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس مجلس 

لسنه  356هورٌة رلم ، ولرار رئٌس الجم 2225لسنة  14من المانون رلم  12وفما ألحكام المادة  2222لسنة  352الوزراء رلم

 وكذا مناطك شبه جزٌرة سٌناء وحالٌب وشالتٌن."2226

 انشاء وتورٌد مشاتل. .5

 عموم التجارة والتورٌدات والمماوالت عامة. .6

وفً تارٌخ  6362تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو ،  سبك لٌدها برلم    .2

 ٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودةتم تعد22111122

 2تاج الخٌر للتنمٌة واالستثمارش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  التسمٌن أو اللحوم -  12

 تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور، سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. .6

 رع السمكٌة ، وكذا صٌد األسمان.إلامة المزا .1

 إلامة وتشؽٌل مصتع النتاج وتصنٌع منتجات ألبان واستخالص الزٌوت النباتٌة وتعبئتها . .12



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 135 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الامة وتشؽٌل مصتع لتعبئة وتؽلٌؾ المنتجات الزراعٌة وتسوٌمها. .11

 االستثمار عماري . .12

 إلامة وتشؽٌل المري السٌاحٌة. .13

 إنتاج العسل النحل وتسوٌمه . .14

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  22111122وفً تارٌخ  6362انتاج وتصنٌع األعالؾ بؤنواعها ،  سبك لٌدها برلم    .15

 ذات مسئولٌة محدودة

 تاج الخٌر للتنمٌة واالستثمارش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  . -  13

 ائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة.مع مراعاة أحكام الموانٌن واللو

وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً 

ج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندم

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات 22111122وفً تارٌخ  6362ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة. ،  سبك لٌدها برلم   

 مسئولٌة محدودة

التصدٌر والتجارة والتورٌدات والتوكٌالت  المصرٌه الٌتنج ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة هو : عموم -  14

 التجارٌة فى حدود المسموح به لانونا . 

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة .. وٌجوز 

رها التى تزاول أعماال شبٌهه بؤعمالها أو التى لد للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌ

تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فى الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما 

نشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات تم تعدٌل ال22111122وفً تارٌخ  6115ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة . ،  سبك لٌدها برلم   

 مسئولٌة محدودة

 ش.م.م ، شركة مساهمة  ؼرض الشركة هو: Power Tech Egypt Contractingباور تن مصر للمماوالت  -  15

 أعمال المماوالت )العامة والمتخصصة والتركٌبات( -1

 االستثمار العماري والسٌاحً وٌشمل: -2

فك بؽرض اعادة بٌعها أو إلامة المنشآت علٌها على اختالؾ انواعها بؽرض البٌع أو أ( شراء األراضً وتمسٌمها ومدها بالمرا

 التؤجٌر أو إدارتها وكافة أعمال البنٌة االساسٌة لألراضً 

ب( إنشاء المرى السٌاحٌة والمنتجعات والموتٌالت والشمك الفندلٌة والفنادق )الثابتة( بكافة مستوٌاتها وتملكها وتملٌكها واٌجارها 

 استئجارها.و

 التجارة العامة فٌما هو مسموح به لانونا -3

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة22111126وفً تارٌخ  12264،  سبك لٌدها برلم    -4

 باورتن للصناعات )ش.م.م( مإسسة وفما ألحكام المانون المصري ، شركة مساهمة  ؼرض الشركة هو: -  16

 )العامة والمتخصصة والتركٌبات(أعمال المماوالت  -1

 االستثمار العماري والسٌاحً وٌشمل: -2

أ( شراء األراضً وتمسٌمها ومدها بالمرافك بؽرض اعادة بٌعها أو إلامة المنشآت علٌها على اختالؾ انواعها بؽرض البٌع أو 

 التؤجٌر أو إدارتها وكافة أعمال البنٌة االساسٌة لألراضً 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 136 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

حٌة والمنتجعات والموتٌالت والشمك الفندلٌة والفنادق )الثابتة( بكافة مستوٌاتها وتملكها وتملٌكها واٌجارها ب( إنشاء المرى السٌا

 واستئجارها.

 التجارة العامة فٌما هو مسموح به لانونا -3

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة22111126وفً تارٌخ  12264،  سبك لٌدها برلم    -4

ش.م.م ، شركة مساهمة  استصالح وتجهٌز األراضً  Power Tech Egypt Contractingور تن مصر للمماوالت با -  12

فدان فٌما عدا  22222بالمرافك االساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع واستزراع األراضً المستصلحة وذلن فً حدود الل من 

وكذا  2226لسنة  356ولرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2222لسنة  352المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 مناطك شبة جزٌرة سٌناء وشالتٌن 

 إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجهٌز وتعبئة اللحوم والدواجن -5

 إلامة وتشؽٌل مصنع لتعبئة وتؽلٌؾ وتجمٌد المواد الؽذائٌة  -6

 إلامة وتشؽٌل مجزر نصؾ ألً للحوم والدواجن -2

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة22111126وفً تارٌخ  12264ستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   اال -6

باورتن للصناعات )ش.م.م( مإسسة وفما ألحكام المانون المصري ، شركة مساهمة  استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك  -  16

فدان فٌما عدا المناطك  22222اضً المستصلحة وذلن فً حدود الل من االساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع واستزراع األر

وكذا مناطك  2226لسنة  356ولرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2222لسنة  352الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 شبة جزٌرة سٌناء وشالتٌن 

 إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجهٌز وتعبئة اللحوم والدواجن -5

 إلامة وتشؽٌل مصنع لتعبئة وتؽلٌؾ وتجمٌد المواد الؽذائٌة  -6

 إلامة وتشؽٌل مجزر نصؾ ألً للحوم والدواجن -2

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة22111126وفً تارٌخ  12264االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -6

 ش.م.م ، شركة مساهمة  والتصدٌر Power Tech Egypt Contractingباور تن مصر للمماوالت  -  11

 مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة.

وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً 

لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  22111126وفً تارٌخ  12264طبما ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة. ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة مساهمة

 رتن للصناعات )ش.م.م( مإسسة وفما ألحكام المانون المصري ، شركة مساهمة  والتصدٌرباو -  122

 مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة.

ا التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌره

لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن 

نشاط , وصؾ التؤشٌر:  تم تعدٌل ال22111126وفً تارٌخ  12264طبما ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة. ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة مساهمة

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 132 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

كٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: شركة تم تعدٌل ال22111122وفً تارٌخ  3344نعسان دمحم عبه جى ، سبك لٌدها برلم    -  1

 تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 22111122وفً تارٌخ  3344نعسان دمحم عبه جى وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 شركة تضامن

انونى  , وصؾ التؤشٌر: تم تعدٌل الكٌان الم22111122وفً تارٌخ  3344نعسان دمحم عبه جى وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 شركة تضامن

وفً تارٌخ  13222، سبك لٌدها برلم    M.H.A For Agricultural Developmentام. اتش. اٌه للتنمٌة الزراعٌة  -  4

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: ذات مسئولٌة محدودة22111112

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 22111112وفً تارٌخ  3242خلؾ ابو الحمد دمحم وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  5

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 22111112وفً تارٌخ  3242منى دمحم دمحم الندٌم وشرٌكٌها ، سبك لٌدها برلم    -  6

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 22111112وفً تارٌخ  3242حسن على عبد الكرٌم و شركاه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 التؤشٌر: شركة تضامن

وفً تارٌخ  3242اٌهاب سعداوي راؼب ونصر الدٌن السٌد الشحري وشرٌكتهما )شركة تضامن( ، سبك لٌدها برلم    -  6

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: شركة تضامن22111112

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 22111112وفً تارٌخ  3242وض وشركاه ، سبك لٌدها برلم   عمرو متولً مع -  1

 شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: كنج توت  13221ذات مسئولٌة محدودة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22111123،  فى تارٌخ :   -  1

 King TuT For Exportللتصدٌر  

ه الى: اسامة السٌد دمحم عبد 11222توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22111126،  فى تارٌخ :   -  2

 وشركاه شركة توصٌة بسٌطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 136 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الى: نعسان دمحم عبه جى  3344توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22111122،  فى تارٌخ :   -  3

 وشركاه

جى الى: نعسان دمحم عبه  3344توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22111122،  فى تارٌخ :   -  4

 وشركاه

الى: نعسان دمحم عبه جى  3344شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22111122،  فى تارٌخ :   -  5

 وشركاه

الى: المٌصر للتنمٌة  2121شركة مساهمة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22111122،  فى تارٌخ :   -  6

 شركة مساهمة مإسسة وفما الحكام المانون المصري AL Qayserواألستثمار 

الى: ام. اتش. اٌه  13222ذات مسئولٌة محدودة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22111112،  فى تارٌخ :   -  2

 M.H.A For Agricultural Developmentللتنمٌة الزراعٌة 

الى: نٌو الدولٌة  3662ٌة محدودة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم ذات مسئول  22111112،  فى تارٌخ :   -  6

 للتصدٌر شركه ذات مسإلٌه محدوده .

الى: فتحى مجاور عطٌة  12222توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22111112،  فى تارٌخ :   -  1

 مجاور وشركاه ( شركة توصٌة بسٌطة

الى: فٌوتشر تران   13211ذات مسئولٌة محدودة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22111113،  فى تارٌخ :   -  12

 شركة ذات مسئولٌة محدودة .

الى: اٌهاب سعداوي راؼب  3242شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22111112،  فى تارٌخ :   -  11

 الدٌن السٌد الشحري وشرٌكتهما )شركة تضامن( ونصر

الى: اٌهاب سعداوي راؼب  3242شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22111112،  فى تارٌخ :   -  12

 ونصر الدٌن السٌد الشحري وشرٌكتهما )شركة تضامن(

الى: اٌهاب سعداوي راؼب  3242ر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌ  22111112،  فى تارٌخ :   -  13

 ونصر الدٌن السٌد الشحري وشرٌكتهما )شركة تضامن(

الى: اٌهاب سعداوي راؼب  3242توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22111112،  فى تارٌخ :   -  14

 )شركة تضامن(ونصر الدٌن السٌد الشحري وشرٌكتهما 

الى: المصرٌة االسبانٌة  12656شركة مساهمة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22111111،  فى تارٌخ :   -  15

 للمطاعم والمؤكوالت )جٌداس ( )ش.م.م( شركة مساهمة مإسسة وفما الحكام المانون المصرى

الى: فاٌؾ ستارز سٌرفٌس  1224التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة مساهمة  تم   22111111،  فى تارٌخ :   -  16

 لالمن والحراسة ش.م.م

الى: شركة مطعم  11623ذات مسئولٌة محدودة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22111122،  فى تارٌخ :   -  12

 كشرى زعٌم اسكندرٌة عمرو وعبد المنعم )ش.ذ.م.م(

الى: بٌرفكت لالستشارات  12234شركة مساهمة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22111122فى تارٌخ :   ،  -  16

 ) ش.م.م (  perfectالهندسٌة واالنشاءات 

ة الى: انترسمنت لصناع 1651شركة مساهمة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22111126،  فى تارٌخ :   -  11

 lmtercement   sacs -اكٌاس التعبئة ) انتساكس ش.م.م( 

الى: انتر سمنت اٌجٌبت  6346شركة مساهمة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22111126،  فى تارٌخ :   -  22

 lntercement  for cement  Egyptلالسمنت  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 131 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الى: انترسمنت العامرٌة  1361تؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة مساهمة  تم ال  22111126،  فى تارٌخ :   -  21

 lmtercement  Amreuah -لصناعة االسمنت   

 الى: امداد 6222ذات مسئولٌة محدودة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22111122،  فى تارٌخ :   -  22

الى: باورتن للصناعات  12264تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   شركة مساهمة  22111126،  فى تارٌخ :   -  23

 )ش.م.م( مإسسة وفما ألحكام المانون المصري

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ة بنفس التشكٌل واالختصاصات هنرٌت ٌوسؾ سعد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد الثمة فى مجلس االدار -  1

 126برلم       22111123والصالحٌات ، تارٌخ : 

هنرٌت ٌوسؾ سعد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد الثمة فى مجلس االدارة بنفس التشكٌل واالختصاصات  -  2

 126برلم       22111123والصالحٌات ، تارٌخ : 

امٌره عبد الحمٌد دمحم حماده  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد الثمة فى مجلس االدارة بنفس التشكٌل واالختصاصات  -  3

 126برلم       22111123والصالحٌات ، تارٌخ : 

س التشكٌل واالختصاصات امٌره عبد الحمٌد دمحم حماده  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد الثمة فى مجلس االدارة بنف -  4

 126برلم       22111123والصالحٌات ، تارٌخ : 

كرٌم عبد الحمٌد دمحم حماده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد الثمة فى مجلس االدارة بنفس التشكٌل واالختصاصات  -  5

 126برلم       22111123والصالحٌات ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد الثمة فى مجلس االدارة بنفس التشكٌل واالختصاصات   كرٌم عبد الحمٌد دمحم حماده -  6

 126برلم       22111123والصالحٌات ، تارٌخ : 

هشام صالح طه عبد الوهاب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌكون لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس االدارة   -  2

او مجتمعٌن على حسابات الشركه بالبنون سواء بالسحب و االٌداع و فتح الحسابات و تمثٌل الشركه امام حك التولٌع منفردٌن 

المضاء و الؽٌر و الهٌئة االستثمار والمناطك الحرة و الشهر العمارى و جمٌع الهٌئات العامه و الخاصه و كذلن حك ابرام المروض 

ول الشركه بما فٌها الثابت و المنمول سواء بالبٌع و الشراء و حك الرهن و كالة و االلتراض من البنون و حك التصرؾ فى كافة اص

 141622برلم       22111123الؽٌر و توكٌل الؽٌرفى بعض اوكل ماذكر ، تارٌخ : 

رة  عماد عبد الرإوؾ محمود  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌكون لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس االدا -  6

حك التولٌع منفردٌن او مجتمعٌن على حسابات الشركه بالبنون سواء بالسحب و االٌداع و فتح الحسابات و تمثٌل الشركه امام 

المضاء و الؽٌر و الهٌئة االستثمار والمناطك الحرة و الشهر العمارى و جمٌع الهٌئات العامه و الخاصه و كذلن حك ابرام المروض 

و حك التصرؾ فى كافة اصول الشركه بما فٌها الثابت و المنمول سواء بالبٌع و الشراء و حك الرهن و كالة  و االلتراض من البنون

 141622برلم       22111123الؽٌر و توكٌل الؽٌرفى بعض اوكل ماذكر ، تارٌخ : 

داره السٌد / دمحم صالح دمحم صالح شعبان احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اضافة صالحٌات لرئٌس مجلس اال -  1

 شعبان احمد وهً:

 دمحم صالح شعبان احمد رئٌس مجلس االداره له الحك منفردا فً التعامل باسم الشركة مع كافة الجهات

 الحكومٌة والمطاعٌن العام والخاص وابرام جمٌع العمود الالزمة والتولٌع علٌها والتعامل باسم الشرکه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 142 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 حسابات باسم الشركة بجمٌع انواعها وعمل الودائع ومنحه حك السحبمع كافة البنون ومنحه حك فتح ال

 واالٌداع والتولٌع واالدارة عن الشركه وله. فً هذا الصدد كافة الحموق للتعامل فً اي شئ ٌخص اعمال

 13221برلم       22111123الشركه ، تارٌخ : 

له الحك فً التعامل مع كافة انواع البنون فً االلتراض دمحم صالح شعبان احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و -  12

 والرهن التجاري والرهن العماري وعمل

 التسهٌالت االئتمانٌة ومنحه حك السطن واالٌداع مع البنون وااللتراض بضمان الودائع واالداره والتولٌع

 شركه وحك التعاملعن الشركة وله الحك فً شراء عمارات وسٌارات ومعدات وكل ثابت ومنمول باسم ال

 مع شركات الكهرباء والمٌاه والؽاز والتلٌفوا التولٌع على كافة ماٌلزم عن الشركه وله الحك فً

برلم       22111123االلرار بالتنازل والتخالص والتصالح واالبراء عن جمٌع المضاٌا المرفوعة من الشركه او علٌها ، تارٌخ : 

13221 

 شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وتوكٌل دمحم صالح شعبان احمد  -  11

الؽٌر فً كل أو بعض ماذكر .)على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمة المسبمة من الجمعٌة العامة لالختصاص ( ، تارٌخ : 

 13221برلم       22111123

العواٌد .لسم  -ابعة الناصرٌة الر-احمد محمود كرٌم على  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  الكائن فى : شارع السٌد زكً  -  12

 12235برلم       22111123االسكندرٌة ، تارٌخ :  -الرمل 

امٌر طلعت بالى رفله  شركة تضامن  مدٌر فرع  مولع ممارسة النشاط الكائن : المنطمة الصناعٌة امتداد الرابعة مدٌنة برج  -  13

 13132برلم       22111124الصناعٌة الرابعة ، تارٌخ : امتداد  14بلون  -22االسكندرٌة لطعة رلم -العرب الجدٌدة 

مازن دمحم دمحم فخرى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تحدٌد حك االدارة والتولٌع : تٌسٌرا لحسن سٌر العمل وسرعة  -  14

الواردة بالسجل التجارى لكل  االنجاز فمد تم الموافمة على ان ٌكون حك االدارة والتولٌع وكافة السلطات والتفوٌضات والصالحٌات

من رئٌس مجلس االدارة دكتور / مازن دمحم دمحم فخرى و عضو مجلس االدارة المنتدب دكتورة / هالة عبد الفتاح محمود على 

 1312برلم       22111124مجتمعٌن او منفردٌن . ، تارٌخ : 

مدٌر الشركة فً عاللتها مع الؽٌر وله منفردا فً هذا الصدد اسالم حسن حلمى عبداال  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل ال -  15

أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة 

التعامل مع الؽرفة التجارٌــــة والسجل  العامة و للمدٌر منفردا الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام وله الحك فى

التجــــارى ومصلحة الضرائب ولجان الطعن والمحاكم بؤختالؾ درجاتهــــا ومكتب العمل و التؤمٌنات االجتماعٌة والمرور و جمٌع 

 13612برلم       22111125الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ، تارٌخ : 

سئولٌة محدودة  مدٌر  والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن اسالم حسن حلمى عبداال  ذات م -  16

التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وحك فتـح الحسابات بالبنون على أختالؾ أنواعها وؼلمها والتولٌع علً الشٌكات وحك 

رأس مال الشركة وكذلن له حك التولٌع علً عمود  االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها والحك فى االفراج عن

الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة وفتح االعتمادات المستندٌة وتعدٌلها والؽائها وحك التولٌع على عمود 

 13612برلم       22111125التسهٌالت االئتمانٌة والمروض وله الحك فً تعٌٌن وعزل ، تارٌخ : 

اسالم حسن حلمى عبداال  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  مستخدمً وكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض  -  12

ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك 

برلم       22111125ل وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل اوبعض ما ذكر ، تارٌخ : بمعامالت الشركة بالنمد اوباالج

13612 

على انور زكى توفٌك  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌكون حك التولٌع نٌابة عن الشركة فً كافة التعامالت مع البنول  -  16

 من فتح و اؼالق



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 141 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 فة المستندات وفتح االعتمادات و حكالحسابات والتولٌع على الشٌكات والتولٌع كا

 االلتراض مكفول لكال من :

 على انور زکى توفٌك رئٌس مجلس االدارة -1

 شعبان أنور زکى توفٌك نائب رئٌس مجلس االدار -?

 احمد انور زکى توفٌك عضو مجلس االدارة -?

 1111برلم       22111125وذللن مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

على انور زكى توفٌك  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌكون حك التولٌع نٌابة عن الشركة فً كافة التعامالت مع البنول  -  11

 من فتح و اؼالق

 الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتولٌع كافة المستندات وفتح االعتمادات و حك

 االلتراض مكفول لكال من :

 س مجلس االدارةعلى انور زکى توفٌك رئٌ -1

 شعبان أنور زکى توفٌك نائب رئٌس مجلس االدار -?

 احمد انور زکى توفٌك عضو مجلس االدارة -?

 1111برلم       22111125وذللن مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

ئولٌة أما الجهات بسٌونى محمود على الشلمانى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  . ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمس -  22

 الرسمٌة لشرٌكٌن متضامنٌن وهما السٌد / بسٌونً محمود

 علً الشلمانً ، والسٌد / حسٌن بن ممحط بن آل دوٌس مجتمعٌن أو منفردٌن الحك فً التعامل باسم الشركة

 صوضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخا

 بكافة اشكالهم وكلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل

 11645برلم       22111125مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع علً الشٌكات والحك فً االلتراض ، تارٌخ : 

 ن  والرهن األصول الشركة وممتلكاتهابسٌونى محمود على الشلمانى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضام -  21

 العمارٌة ولهما الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وكل كذلن باسم

 الشركة ولصالحها ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات اإلذنٌة والتجارٌة

 تفوٌض

 مشارطات والصفمات التً تتعلك بعامالت الشركة، بالنمد أو باألجل ولهما حك توكل أووإبرام كافة العمود وال

الؽٌر فً كل أو بعض ما ذکر  ولهما مجتمعٌن فمط الحك فً التولٌع على عمود الشراء والبٌع ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة 

 11645برلم       22111125وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها ، تارٌخ : 

 12136برلم       22111125احمد مختار دمحم خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  22

 12136برلم       22111125احمد رشاد احمد العارؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  23
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برلم       22111125كة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ : عمرو تامر احمد منصورالبرشومى  شر -  24

12136 

    22111125اٌمن بن احمد بن عبد العزٌز داؼستانً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  25

 12136برلم   

 عالء السٌد توفٌك عبد -  26

 12136برلم       22111125و مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ : الجواد سالم  شركة مساهمة  عض 

 12136برلم       22111125اسالم دمحم حسن رزق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  22

احمد مختار دمحم خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس اإلدارة وتحدٌد اختصاصته ، تارٌخ :  -  26

 12136برلم       22111125

احمد رشاد احمد العارؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس اإلدارة وتحدٌد اختصاصته ، تارٌخ :  -  21

 12136لم   بر    22111125

عمرو تامر احمد منصورالبرشومى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس اإلدارة وتحدٌد اختصاصته ،  -  32

 12136برلم       22111125تارٌخ : 

اختصاصته  اٌمن بن احمد بن عبد العزٌز داؼستانً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس اإلدارة وتحدٌد -  31

 12136برلم       22111125، تارٌخ : 

 عالء السٌد توفٌك عبد -  32

برلم       22111125الجواد سالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس اإلدارة وتحدٌد اختصاصته ، تارٌخ :  

12136 

ل مجلس اإلدارة وتحدٌد اختصاصته ، تارٌخ : اسالم دمحم حسن رزق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌ -  33

 12136برلم       22111125

احمد مختار دمحم خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب باإلضافة  -  34

عهداتها وفً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الى احد أعضاء مجلس اإلدارة مجتمعٌن ، وكذا حك التولٌع عن الشركة ومعامالتها وت

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص والتعامل باسم الشركة مع المرور والجمارن وكافة الجهات 

الحك فً بٌع  الخاصة بإصدار التراخٌص الالزمة ولهم الحك فً بٌع وشراء األراضً واألصول ولبض ثمنها باسم الشركة ولهم

 12136برلم       22111125وشراء السٌارات والمركبات وكافة وسائل النمل األخرى ، تارٌخ : 

احمد رشاد احمد العارؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  -  35

ك التولٌع عن الشركة ومعامالتها وتعهداتها وفً تمثٌل الشركة امام كافة باإلضافة الى احد أعضاء مجلس اإلدارة مجتمعٌن ، وكذا ح

الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص والتعامل باسم الشركة مع المرور والجمارن وكافة 

ألصول ولبض ثمنها باسم الشركة ولهم الحك فً الجهات الخاصة بإصدار التراخٌص الالزمة ولهم الحك فً بٌع وشراء األراضً وا

 12136برلم       22111125بٌع وشراء السٌارات والمركبات وكافة وسائل النمل األخرى ، تارٌخ : 

عمرو تامر احمد منصورالبرشومى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع عضو مجلس اإلدارة والعضو  -  36

احد أعضاء مجلس اإلدارة مجتمعٌن ، وكذا حك التولٌع عن الشركة ومعامالتها وتعهداتها وفً تمثٌل الشركة  المنتدب باإلضافة الى

امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص والتعامل باسم الشركة مع المرور 

لالزمة ولهم الحك فً بٌع وشراء األراضً واألصول ولبض ثمنها باسم والجمارن وكافة الجهات الخاصة بإصدار التراخٌص ا

 12136برلم       22111125الشركة ولهم الحك فً بٌع وشراء السٌارات والمركبات وكافة وسائل النمل األخرى ، تارٌخ : 

لٌع عضو مجلس اإلدارة والعضو اٌمن بن احمد بن عبد العزٌز داؼستانً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌملن حك التو -  32

المنتدب باإلضافة الى احد أعضاء مجلس اإلدارة مجتمعٌن ، وكذا حك التولٌع عن الشركة ومعامالتها وتعهداتها وفً تمثٌل الشركة 
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ر امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص والتعامل باسم الشركة مع المرو

والجمارن وكافة الجهات الخاصة بإصدار التراخٌص الالزمة ولهم الحك فً بٌع وشراء األراضً واألصول ولبض ثمنها باسم 

 12136برلم       22111125الشركة ولهم الحك فً بٌع وشراء السٌارات والمركبات وكافة وسائل النمل األخرى ، تارٌخ : 

 عالء السٌد توفٌك عبد -  36

لم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب باإلضافة الى احد الجواد سا 

أعضاء مجلس اإلدارة مجتمعٌن ، وكذا حك التولٌع عن الشركة ومعامالتها وتعهداتها وفً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة 

ال العام والخاص والتعامل باسم الشركة مع المرور والجمارن وكافة الجهات الخاصة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعم

بإصدار التراخٌص الالزمة ولهم الحك فً بٌع وشراء األراضً واألصول ولبض ثمنها باسم الشركة ولهم الحك فً بٌع وشراء 

 12136  برلم     22111125السٌارات والمركبات وكافة وسائل النمل األخرى ، تارٌخ : 

اسالم دمحم حسن رزق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب باإلضافة  -  31

الى احد أعضاء مجلس اإلدارة مجتمعٌن ، وكذا حك التولٌع عن الشركة ومعامالتها وتعهداتها وفً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات 

ومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص والتعامل باسم الشركة مع المرور والجمارن وكافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حك

الخاصة بإصدار التراخٌص الالزمة ولهم الحك فً بٌع وشراء األراضً واألصول ولبض ثمنها باسم الشركة ولهم الحك فً بٌع 

 12136برلم       22111125رى ، تارٌخ : وشراء السٌارات والمركبات وكافة وسائل النمل األخ

احمد مختار دمحم خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واآلالت والمعدات بكافة أنواعها ولبض ثمنها باسم الشركة امام  -  42

ك فً تمثٌل الشهر العماري ولهم الحك فً تعٌٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وان ٌخول لهم حك التولٌع عن الشركة ولهم الح

الشركة امام وزارة الشباب والرٌاضة والهٌئة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة ومصلحة الضرائب وشركة المٌاه والكهرباء ولهم الحك 

فً  توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما سبك مجتمعٌن وتم تعٌٌن األستاذ/ عالء السٌد توفٌك عبد الجواد مدٌرا تنفٌذٌا للشركة وله الحك 

 12136برلم       22111125عامل مع مصلحة الضرائب والتؤمٌنات ، تارٌخ : فً الت

احمد رشاد احمد العارؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واآلالت والمعدات بكافة أنواعها ولبض ثمنها باسم الشركة  -  41

م حك التولٌع عن الشركة ولهم الحك فً امام الشهر العماري ولهم الحك فً تعٌٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وان ٌخول له

تمثٌل الشركة امام وزارة الشباب والرٌاضة والهٌئة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة ومصلحة الضرائب وشركة المٌاه والكهرباء ولهم 

تنفٌذٌا للشركة وله  الحك فً  توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما سبك مجتمعٌن وتم تعٌٌن األستاذ/ عالء السٌد توفٌك عبد الجواد مدٌرا

 12136برلم       22111125الحك فً التعامل مع مصلحة الضرائب والتؤمٌنات ، تارٌخ : 

عمرو تامر احمد منصورالبرشومى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واآلالت والمعدات بكافة أنواعها ولبض ثمنها باسم  -  42

عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وان ٌخول لهم حك التولٌع عن الشركة ولهم الحك الشركة امام الشهر العماري ولهم الحك فً تعٌٌن 

فً تمثٌل الشركة امام وزارة الشباب والرٌاضة والهٌئة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة ومصلحة الضرائب وشركة المٌاه والكهرباء 

تاذ/ عالء السٌد توفٌك عبد الجواد مدٌرا تنفٌذٌا للشركة ولهم الحك فً  توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما سبك مجتمعٌن وتم تعٌٌن األس

 12136برلم       22111125وله الحك فً التعامل مع مصلحة الضرائب والتؤمٌنات ، تارٌخ : 

اٌمن بن احمد بن عبد العزٌز داؼستانً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  واآلالت والمعدات بكافة أنواعها ولبض ثمنها  -  43

الشركة امام الشهر العماري ولهم الحك فً تعٌٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وان ٌخول لهم حك التولٌع عن الشركة ولهم  باسم

الحك فً تمثٌل الشركة امام وزارة الشباب والرٌاضة والهٌئة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة ومصلحة الضرائب وشركة المٌاه 

ؽٌر فً كل او بعض ما سبك مجتمعٌن وتم تعٌٌن األستاذ/ عالء السٌد توفٌك عبد الجواد مدٌرا والكهرباء ولهم الحك فً  توكٌل ال

 12136برلم       22111125تنفٌذٌا للشركة وله الحك فً التعامل مع مصلحة الضرائب والتؤمٌنات ، تارٌخ : 

 عالء السٌد توفٌك عبد -  44

الت والمعدات بكافة أنواعها ولبض ثمنها باسم الشركة امام الشهر العماري الجواد سالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واآل 

ولهم الحك فً تعٌٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وان ٌخول لهم حك التولٌع عن الشركة ولهم الحك فً تمثٌل الشركة امام وزارة 

ركة المٌاه والكهرباء ولهم الحك فً  توكٌل الؽٌر فً الشباب والرٌاضة والهٌئة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة ومصلحة الضرائب وش

كل او بعض ما سبك مجتمعٌن وتم تعٌٌن األستاذ/ عالء السٌد توفٌك عبد الجواد مدٌرا تنفٌذٌا للشركة وله الحك فً التعامل مع 

 12136برلم       22111125مصلحة الضرائب والتؤمٌنات ، تارٌخ : 
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مساهمة  عضو مجلس ادارة  واآلالت والمعدات بكافة أنواعها ولبض ثمنها باسم الشركة امام  اسالم دمحم حسن رزق  شركة -  45

الشهر العماري ولهم الحك فً تعٌٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وان ٌخول لهم حك التولٌع عن الشركة ولهم الحك فً تمثٌل 

االجتماعٌة ومصلحة الضرائب وشركة المٌاه والكهرباء ولهم الحك الشركة امام وزارة الشباب والرٌاضة والهٌئة العامة للتؤمٌنات 

فً  توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما سبك مجتمعٌن وتم تعٌٌن األستاذ/ عالء السٌد توفٌك عبد الجواد مدٌرا تنفٌذٌا للشركة وله الحك 

 12136برلم       22111125فً التعامل مع مصلحة الضرائب والتؤمٌنات ، تارٌخ : 

احمد مختار دمحم خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االجتماعٌة  ووزارة الشباب والرٌاضة والجهات  والمإسسات  -  46

 12136برلم       22111125الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وله فً ذلن أوسع الصالحٌات ، تارٌخ : 

ماعٌة  ووزارة الشباب والرٌاضة والجهات  والمإسسات احمد رشاد احمد العارؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االجت -  42

 12136برلم       22111125الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وله فً ذلن أوسع الصالحٌات ، تارٌخ : 

عمرو تامر احمد منصورالبرشومى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االجتماعٌة  ووزارة الشباب والرٌاضة والجهات   -  46

 12136برلم       22111125ومٌة وؼٌر الحكومٌة وله فً ذلن أوسع الصالحٌات ، تارٌخ : والمإسسات الحك

اٌمن بن احمد بن عبد العزٌز داؼستانً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  االجتماعٌة  ووزارة الشباب والرٌاضة  -  41

 12136برلم       22111125، تارٌخ : والجهات  والمإسسات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وله فً ذلن أوسع الصالحٌات 

 عالء السٌد توفٌك عبد -  52

الجواد سالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االجتماعٌة  ووزارة الشباب والرٌاضة والجهات  والمإسسات الحكومٌة وؼٌر  

 12136برلم       22111125الحكومٌة وله فً ذلن أوسع الصالحٌات ، تارٌخ : 

 حسن رزق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االجتماعٌة  ووزارة الشباب والرٌاضة والجهات  والمإسسات اسالم دمحم -  51

 12136برلم       22111125الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وله فً ذلن أوسع الصالحٌات ، تارٌخ : 

 12136برلم       22111125رٌخ : احمد مختار دمحم خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تا -  52

 12136برلم       22111125احمد رشاد احمد العارؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  53

برلم       22111125عمرو تامر احمد منصورالبرشومى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  54

12136 

    22111125اٌمن بن احمد بن عبد العزٌز داؼستانً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  55

 12136برلم   

 عالء السٌد توفٌك عبد -  56

 12136برلم       22111125الجواد سالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  

 12136برلم       22111125 حسن رزق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ : اسالم دمحم -  52

اسالم حسن حلمً عبدالال  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌر الشركة فً عاللتها مع الؽٌر وله منفردا فً هذا الصدد  -  56

ما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌ

العامة و للمدٌر منفردا الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام وله الحك فى التعامل مع الؽرفة التجارٌــــة والسجل 

ــــا ومكتب العمل و التؤمٌنات االجتماعٌة والمرور و جمٌع التجــــارى ومصلحة الضرائب ولجان الطعن والمحاكم بؤختالؾ درجاته

 13611برلم       22111125الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ، تارٌخ : 

اسالم حسن حلمً عبدالال  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن  -  51

لبنون والمصارؾ وحك فتـح الحسابات بالبنون على أختالؾ أنواعها وؼلمها والتولٌع علً الشٌكات وحك التعامل مع جمٌع ا

االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها والحك فى االفراج عن رأس مال الشركة وكذلن له حك التولٌع علً عمود 

فتح االعتمادات المستندٌة وتعدٌلها والؽائها وحك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة و

 13611برلم       22111125التسهٌالت االئتمانٌة والمروض وله الحك فً تعٌٌن وعزل ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 145 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

حك لبض اسالم حسن حلمً عبدالال  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  مستخدمً وكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله  -  62

ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك 

برلم       22111125بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل اوبعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

13611 

شاذلً كامل هاللً  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌر الشركة فً عاللتها مع الؽٌر وله منفردا فً هذا محمود ال -  61

الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة 

ً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام وله الحك فى التعامل مع الؽرفة التجارٌــــة للجمعٌة العامة و للمدٌر منفردا الحك ف

والسجل التجــــارى ومصلحة الضرائب ولجان الطعن والمحاكم بؤختالؾ درجاتهــــا ومكتب العمل و التؤمٌنات االجتماعٌة والمرور 

 13616برلم       22111125و جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ، تارٌخ : 

محمود الشاذلً كامل هاللً  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم  -  62

وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وحك فتـح الحسابات بالبنون على أختالؾ أنواعها وؼلمها والتولٌع علً الشٌكات وحك 

الرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها والحك فى االفراج عن رأس مال الشركة وكذلن له حك التولٌع علً عمود االلتراض و

الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة وفتح االعتمادات المستندٌة وتعدٌلها والؽائها وحك التولٌع على عمود 

 13616برلم       22111125فً تعٌٌن وعزل ، تارٌخ : التسهٌالت االئتمانٌة والمروض وله الحك 

محمود الشاذلً كامل هاللً  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  مستخدمً وكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك  -  63

شارطات والصفمات التً لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والم

برلم       22111125تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل اوبعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

13616 

شارع لنال  22دمحم عبد الكرٌم دمحم ابراهٌم خطاب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  فرع ادارى للشركة الكائن فى :  -  64

شمة رلم  -الدور السادس  5برج  -ابراج انطونٌادس  -مشروع الجمعٌة التعاونٌة االتحادٌة للبناء واالسكان  -البر المبلى  -لمحمودٌةا

 4462برلم       22111125، تارٌخ :  622

شارع لنال  22فى : دمحم عبد الكرٌم دمحم ابراهٌم خطاب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  فرع ادارى للشركة الكائن  -  65

شمة رلم  -الدور السادس  5برج  -ابراج انطونٌادس  -مشروع الجمعٌة التعاونٌة االتحادٌة للبناء واالسكان  -البر المبلى  -المحمودٌة

 4462برلم       22111125، تارٌخ :  622

عاللتها مع الؽٌر وله منفردا فً هذا الصدد  اسالم حسن حلمى عبداال  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌر الشركة فً -  66

أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة 

ؽرفة التجارٌــــة والسجل العامة و للمدٌر منفردا الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام وله الحك فى التعامل مع ال

التجــــارى ومصلحة الضرائب ولجان الطعن والمحاكم بؤختالؾ درجاتهــــا ومكتب العمل و التؤمٌنات االجتماعٌة والمرور و جمٌع 

 13622برلم       22111125الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ، تارٌخ : 

مدٌر  والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن  اسالم حسن حلمى عبداال  ذات مسئولٌة محدودة  -  62

التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وحك فتـح الحسابات بالبنون على أختالؾ أنواعها وؼلمها والتولٌع علً الشٌكات وحك 

ة وكذلن له حك التولٌع علً عمود االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها والحك فى االفراج عن رأس مال الشرك

الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة وفتح االعتمادات المستندٌة وتعدٌلها والؽائها وحك التولٌع على عمود 

 13622برلم       22111125التسهٌالت االئتمانٌة والمروض وله الحك فً تعٌٌن وعزل ، تارٌخ : 

ى عبداال  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  مستخدمً وكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض اسالم حسن حلم -  66

ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك 

برلم       22111125او تفوٌض الؽٌر فً كل اوبعض ما ذكر. ، تارٌخ :  بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل وله حك توكٌل

13622 

كرم لملوم عبد الحمٌد عوض  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  للشركة الكائن بالعنوان حى الصاوى مركز الدلنجات  -  61

 13116برلم       22111125البحٌرة بملن ابراهٌم دمحم عبد الجواد ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 146 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       22111125مى هشام مفٌد الدٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  22

3161 

ملن عالء الدٌن احمد عبد الرحمن ظنانه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ،  -  21

 3161برلم       22111125تارٌخ : 

برلم       22111125ندى هشام مفٌد الدٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  22

3161 

دمحم حسٌن عبد الحمٌد سرى مصطفى اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  23

 3161برلم       22111125

شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ،   Marie Gisele  Numaى جٌزٌل نوما مار -  24

 3161برلم       22111125تارٌخ : 

هانٌا عالء الدٌن احمد عبد الرحمن ظنانة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  25

 3161  برلم     22111125

    22111125نسرٌن عبد المجٌد دمحم فرج  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  26

 3161برلم   

 3161برلم       22111125مى هشام مفٌد الدٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  22

    22111125رحمن ظنانه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ : ملن عالء الدٌن احمد عبد ال -  26

 3161برلم   

 3161برلم       22111125ندى هشام مفٌد الدٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  21

برلم       22111125تارٌخ :  دمحم حسٌن عبد الحمٌد سرى مصطفى اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، -  62

3161 

    22111125شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة   ، تارٌخ :   Marie Gisele  Numaمارى جٌزٌل نوما  -  61

 3161برلم   

 3161برلم       22111125هانٌا عالء الدٌن احمد عبد الرحمن ظنانة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  62

 3161برلم       22111125نسرٌن عبد المجٌد دمحم فرج  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  63

مة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شركة : االسكندرٌة لالستثمارات الطبٌة دمحم عمرو سعد مرسى ابراهٌم  شركة مساه -  64

 -ش.م.م

ٌمثل رئٌس مجلس األدارة الدكتور/ دمحم عمرو سعد مرسى ابراهٌم الشركة منفرداً امام المضاء وٌملن حك التولٌع على معامالت 

من مجلس األدارة و لمجلس األدارة الحك فى أن الشركة وتعاهدتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعاهدات 

ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن و أن ٌخولهم أٌضاً حك التولٌع عن الشركة لرئٌس مجلس األدارة منفرداً حك التولٌع نٌابة عن 

 13612برلم       22111126الشركة على عمود البٌع والشراء بكافة أنواعها األبتدائٌة ، تارٌخ : 

دمحم عمرو سعد مرسى ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والنهائٌة الخاصة بالتصرفات الناللة للملكٌة ألى  -  65

ممتلكات الشركة والتولٌع بالشهر العمارى والتولٌع نٌابة عن الشركة على عمود المشاركات أو عمود المماوالت أو التورٌدات بكافة 

 ً أتخاذ كافة األجراءات المانونٌة الالزمة لذلن طرؾ الجهات وكافة مؤمورٌات الشهر العمارى  أنواعها لطاع عام أو خاص وعموما

داخل جمهورٌة مصر العربٌة وكذلن له الحك فى تفوٌض الؽٌر من المحامٌن والمحاسبٌن و أعضاء مجلس األدارة فى كل أو بعض 

 ما ذكر.

 13612برلم       22111126، تارٌخ : وتفوٌض الدكتور/  دمحم عمرو سعد مرسى ابراهٌم رئٌس  "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 142 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دمحم عمرو سعد مرسى ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مجلس منفرداً فى التعامل مع البنون فى الفتح والتولٌع  -  66

لشركة والتعامل على حسابات الشركة بالبنون بالسحب سواء نمداً أو شٌكات وااللتراض والرهن .  )على ان ٌسبك بٌع اصول ا

 13612برلم       22111126والحصول على موافمة  مسبمة من الجمعٌة العامة لالختصاص ( ، تارٌخ : 

 4126برلم       22111126، تارٌخ :  \سحر حمدى احمد عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  62

 4126برلم       22111126، تارٌخ :  \ولٌد وحٌد جمال الدٌن احمد عتمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  66

 4126برلم       22111126، تارٌخ :  \انجى وحٌد جمال الدٌن احمد عتمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  61

 4126برلم       22111126، تارٌخ :  \حمدى احمد عزب ذكرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  12

 4126برلم       22111126، تارٌخ :  \عتمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   وحٌد جمال الدٌن احمد -  11

 4126برلم       22111126سحر حمدى احمد عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  12

 4126لم   بر    22111126ولٌد وحٌد جمال الدٌن احمد عتمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  13

 4126برلم       22111126انجى وحٌد جمال الدٌن احمد عتمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  14

 4126برلم       22111126حمدى احمد عزب ذكرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  15

 4126برلم       22111126لس ادارة   ، تارٌخ : وحٌد جمال الدٌن احمد عتمان  شركة مساهمة  عضو مج -  16

 4126برلم       22111126سحر حمدى احمد عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  12

 4126برلم       22111126ولٌد وحٌد جمال الدٌن احمد عتمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  16

 4126برلم       22111126ال الدٌن احمد عتمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : انجى وحٌد جم -  11

 4126برلم       22111126حمدى احمد عزب ذكرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  122

 4126برلم       22111126وحٌد جمال الدٌن احمد عتمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  121

برلم       22111126سحر حمدى احمد عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  122

4126 

ولٌد وحٌد جمال الدٌن احمد عتمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  123

 4126 برلم      22111126

انجى وحٌد جمال الدٌن احمد عتمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  124

 4126برلم       22111126

برلم       22111126حمدى احمد عزب ذكرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  125

4126 

    22111126وحٌد جمال الدٌن احمد عتمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  126

 4126برلم   

 6312برلم       22111126دمحم زكرٌا على النجار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :  -  122

 6312برلم       22111126احمد عبد هللا حسام الدٌن شاهٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  126

 6312برلم       22111126دمحم كمال عبد ربه ابراهٌم بكر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  121



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 146 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 س ادارة وعضو منتدب  تجدٌد تشكٌل مجلس االدارة لمدة ثالثة سنواتدمحم زكرٌا على النجار  شركة مساهمة  رئٌس مجل -  112

 اعادة تشكٌل مجلس االدارة 

 وللسٌد رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب السٌد دمحم زكرٌا على النجار "منفردا" التولٌع نٌابة

 امام البنون بكافة عن الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمصالح المختلفة والتولٌع

 معامالتها من سحب واٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتولٌع امام الشهر العماري على

 كافة العمود والمستندات والسجل التجاري ومصلحة الضرانب وكذلن له حك االلتراض والرهن وشراء

 6312برلم       22111126وبٌع األصول ، تارٌخ : 

 بد هللا حسام الدٌن شاهٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد تشكٌل مجلس االدارة لمدة ثالثة سنواتاحمد ع -  111

 اعادة تشكٌل مجلس االدارة 

 وللسٌد رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب السٌد دمحم زكرٌا على النجار "منفردا" التولٌع نٌابة

 الحكومٌة والمصالح المختلفة والتولٌع امام البنون بكافةعن الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر 

 معامالتها من سحب واٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتولٌع امام الشهر العماري على

 كافة العمود والمستندات والسجل التجاري ومصلحة الضرانب وكذلن له حك االلتراض والرهن وشراء

 6312برلم       22111126وبٌع األصول ، تارٌخ : 

 دمحم كمال عبد ربه ابراهٌم بكر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد تشكٌل مجلس االدارة لمدة ثالثة سنوات -  112

 اعادة تشكٌل مجلس االدارة 

 وللسٌد رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب السٌد دمحم زكرٌا على النجار "منفردا" التولٌع نٌابة

 كة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمصالح المختلفة والتولٌع امام البنون بكافةعن الشر

 معامالتها من سحب واٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والتولٌع امام الشهر العماري على

 رهن وشراءكافة العمود والمستندات والسجل التجاري ومصلحة الضرانب وكذلن له حك االلتراض وال

 6312برلم       22111126وبٌع األصول ، تارٌخ : 

دمحم زكرٌا على النجار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  عن الشركة وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل  -  113

 6312برلم       22111126او بعض مما ذكر ، تارٌخ : 

ركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن الشركة وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل او احمد عبد هللا حسام الدٌن شاهٌن  ش -  114

 6312برلم       22111126بعض مما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم كمال عبد ربه ابراهٌم بكر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن الشركة وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل او بعض  -  115

 6312برلم       22111126مما ذكر ، تارٌخ : 

أ( -سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال لشركة سٌمبور اٌجٌبت لالسمنت ش م م -  116

تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات تبدا من تارٌخ  انعماد الجمعٌة بذات تشكٌل المجلس وذات الصالحٌات المإشر بها فى 

 1651برلم       22111126تارٌخ :  السجل التجارى ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 141 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

أ( -سلٌم عبد المادر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال لشركة سٌمبور اٌجٌبت لالسمنت ش م م -  112

 تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات تبدا من تارٌخ  انعماد الجمعٌة بذات تشكٌل المجلس وذات الصالحٌات المإشر بها فى

 1651برلم       22111126السجل التجارى ، تارٌخ : 

-1-3احمد دمحم دمحم الممحاوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدال من السٌد / سعد شعبان دمحم حسنٌن اعتبارا من  -  116

 151422برلم       22111126، تارٌخ :  2211

 6512برلم       22111126احمد رمزى عبد هللا احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  111

 6512برلم       22111126ممدوح عبدالحمٌد على همام على  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  122

 6512برلم       22111126مدٌر عام   ، تارٌخ :   دمحم ممدوح عبد الحمٌد على همام  ذات مسئولٌة محدودة -  121

 6512برلم       22111126دمحم عثمان عبد الفتاح اسماعٌل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  122

م فى هذا احمد رمزى عبد هللا احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وله -  123

الصدد ) مجتمعٌن او منفردٌن ( اوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو 

المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة ولهم إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن 

مستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد وولؾ وعزل وكالء و

 6512برلم       22111126كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات ، تارٌخ : 

ام  ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهم فى ممدوح عبدالحمٌد على همام على  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر ع -  124

هذا الصدد ) مجتمعٌن او منفردٌن ( اوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو 

من ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة ولهم إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ض

وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد 

 6512برلم       22111126كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات ، تارٌخ : 

وح عبد الحمٌد على همام  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهم فى دمحم ممد -  125

هذا الصدد ) مجتمعٌن او منفردٌن ( اوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو 

العامة ولهم إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة 

وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد 

 6512برلم       22111126، تارٌخ :  كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات

دمحم عثمان عبد الفتاح اسماعٌل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهم فى هذا  -  126

مد الشركة أو الصدد ) مجتمعٌن او منفردٌن ( اوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة ع

المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة ولهم إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن 

وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد 

 6512برلم       22111126ت اإلذنٌة والتجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات ، تارٌخ : كافة السندا

احمد رمزى عبد هللا احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ،  -  122

المشترٌات والمبادالت،والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة وؼٌر ولهم حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت و

الحكومٌة ، اما التعامل مع البنون والمصارؾ بؤى نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك 

لى و السٌد / احمد رمزى عبد هللا احمد و الحسابات واالفراج عن رأس المال فٌكون للشركاء السٌد/ ممدوح عبدالحمٌد على همام ع

 6512برلم       22111126السٌد / دمحم ممدوح عبد الحمٌد على همام )مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ممدوح عبدالحمٌد على همام على  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو  -  126

جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والمشترٌات والمبادالت،والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة باألجل ، ولهم حك شراء 

وؼٌر الحكومٌة ، اما التعامل مع البنون والمصارؾ بؤى نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح 

للشركاء السٌد/ ممدوح عبدالحمٌد على همام على و السٌد / احمد رمزى عبد هللا  وؼلك الحسابات واالفراج عن رأس المال فٌكون

 6512برلم       22111126احمد و السٌد / دمحم ممدوح عبد الحمٌد على همام )مجتمعٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 152 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مالت الشركة بالنمد أو دمحم ممدوح عبد الحمٌد على همام  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  والصفمات التى تتعلك بمعا -  121

باألجل ، ولهم حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والمشترٌات والمبادالت،والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة 

تح وؼٌر الحكومٌة ، اما التعامل مع البنون والمصارؾ بؤى نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وف

وؼلك الحسابات واالفراج عن رأس المال فٌكون للشركاء السٌد/ ممدوح عبدالحمٌد على همام على و السٌد / احمد رمزى عبد هللا 

 6512برلم       22111126احمد و السٌد / دمحم ممدوح عبد الحمٌد على همام )مجتمعٌن ، تارٌخ : 

محدودة  مدٌر عام  والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل  دمحم عثمان عبد الفتاح اسماعٌل  ذات مسئولٌة -  132

، ولهم حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والمشترٌات والمبادالت،والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة وؼٌر 

لٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحكومٌة ، اما التعامل مع البنون والمصارؾ بؤى نوع من المعامالت الما

الحسابات واالفراج عن رأس المال فٌكون للشركاء السٌد/ ممدوح عبدالحمٌد على همام على و السٌد / احمد رمزى عبد هللا احمد و 

 6512برلم       22111126السٌد / دمحم ممدوح عبد الحمٌد على همام )مجتمعٌن ، تارٌخ : 

احمد رمزى عبد هللا احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  او منفردٌن( والسٌد / فكٌه عطٌة احمد منصور مدٌرا  -  131

للعاللات العامة فمط بالشركة.وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفة التى ٌتعامل بها ولهم حك توكٌل 

 6512برلم       22111126رٌخ : الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر. ، تا

ممدوح عبدالحمٌد على همام على  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  او منفردٌن( والسٌد / فكٌه عطٌة احمد منصور مدٌرا  -  132

حك توكٌل  للعاللات العامة فمط بالشركة.وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفة التى ٌتعامل بها ولهم

 6512برلم       22111126الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

دمحم ممدوح عبد الحمٌد على همام  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  او منفردٌن( والسٌد / فكٌه عطٌة احمد منصور مدٌرا  -  133

ه المدٌر مشفوعا بالصفة التى ٌتعامل بها ولهم حك توكٌل للعاللات العامة فمط بالشركة.وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا ولع

 6512برلم       22111126الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

دمحم عثمان عبد الفتاح اسماعٌل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  او منفردٌن( والسٌد / فكٌه عطٌة احمد منصور مدٌرا  -  134

ة.وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفة التى ٌتعامل بها ولهم حك توكٌل للعاللات العامة فمط بالشرك

 6512برلم       22111126الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 احمد عاطؾ عبدالعزٌز المصبى -  135

 ضاء المجلس لمباشره الجمٌع مسإلٌتهم كما ٌلً :ؼٌث  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  توزٌع االختصاصات علً الساده اع 

اوال : ٌتولً السٌد / احمد عاطؾ عبد العزٌز المصبً ؼٌث رئٌس مجلس االداره منفردا او مجتمعا مع السٌد / عبد العزٌز احمد 

 عاطؾ عبد العزٌز ؼٌث  :

االداء والنهوض بتطبٌك كافه االسالٌب المتطوره اداره الشركه باصدار كافه اللوائح والنظم االدارٌه التً تعمل علً تطوٌر  - 1

 للشركه والتعامل مع كافه االجهزه الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه منفردٌن او متجمعٌن               

  

 13624برلم       22111122للسٌد / رئٌس مجلس االداره ، تارٌخ :  -2

 احمد عاطؾ عبدالعزٌز المصبى -  136

س مجلس ادارة  المهندس / احمد عاطؾ عبد العزٌز المصبً ؼٌث والسٌد / عبد العزٌز احمد عاطؾ ؼٌث  شركة مساهمة  رئٌ 

عبد العزٌز ؼٌث نائب رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن اجراء جمٌع التعامالت البنكٌه والتً تشمل فتح 

 سابات والتولٌع علً الشٌكات وكل مما ٌتعلك بالتعامالت البنكٌه .االعتمادات المستندٌه واجراءات االلتراض والرهن وفتح الح

 للسٌد / رئٌس مجلس االداره ونائبه العضو المنتدب اجراء كافه التعالدات مع العمالء والموردٌن مجتمعٌن او منفردٌن . -3

 13624برلم       22111122لكل من رئٌس مجلس االداره السٌد ، تارٌخ :  -4

 عاطؾ عبدالعزٌز المصبىاحمد  -  132



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 151 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ؼٌث  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  / احمد عاطؾ عبد العزٌز المصبً ؼٌث والسٌد / عبد العزٌز احمد عاطؾ عبد العزٌز  

ؼٌث نائب رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما سبك ، تارٌخ : 

 13624برلم       22111122

برلم       22111122مصطفى دمحم محمود الولٌلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالتها ، تارٌخ :  -  136

5522 

برلم       22111122سلمى محمود مدحت دمحم الولٌلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالتها ، تارٌخ :  -  131

5522 

 5522برلم       22111122أمٌرة مصطفً دمحم الولٌلً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالتها ، تارٌخ :  -  142

برلم       22111122دمحم محمود مدحت دمحم الولٌلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالتها ، تارٌخ :  -  141

5522 

برلم       22111122حمود الولٌلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تم لبول استمالتها ، تارٌخ : محمود مدحت دمحم م -  142

5522 

برلم       22111122مصطفى دمحم محمود الولٌلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  143

5522 

برلم       22111122عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  سلمى محمود مدحت دمحم الولٌلى  شركة مساهمة  -  144

5522 

 5522برلم       22111122أمٌرة مصطفً دمحم الولٌلً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  145

برلم       22111122ب ، تارٌخ : دمحم محمود مدحت دمحم الولٌلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتد -  146

5522 

برلم       22111122محمود مدحت دمحم محمود الولٌلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  142

5522 

 مصطفى دمحم محمود الولٌلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة بنفس الصالحٌات و -  146

 5522برلم       22111122االختصاصات السابمة ، تارٌخ : 

سلمى محمود مدحت دمحم الولٌلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة بنفس الصالحٌات و  -  141

 5522برلم       22111122االختصاصات السابمة ، تارٌخ : 

همة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة بنفس الصالحٌات و أمٌرة مصطفً دمحم الولٌلً  شركة مسا -  152

 5522برلم       22111122االختصاصات السابمة ، تارٌخ : 

دمحم محمود مدحت دمحم الولٌلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة بنفس الصالحٌات و  -  151

 5522برلم       22111122االختصاصات السابمة ، تارٌخ : 

محمود مدحت دمحم محمود الولٌلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة بنفس الصالحٌات و  -  152

 5522برلم       22111122االختصاصات السابمة ، تارٌخ : 

تولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك ال -  153

شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 152 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

ة تضامن  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل جمال عزت دمحم عبد البارى  شرك -  154

شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

س مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت ولرئٌ

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل  -  155

شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن  مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

، الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

جمال عزت دمحم عبد البارى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل  -  156

الء شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وك

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

كة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشر

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

جمال عزت دمحم عبد البارى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل  -  152

دارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس اال

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

ص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخ

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

جمال عزت دمحم عبد البارى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل  -  156

والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء  شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

مالت ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعا

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

ممدوح حسنى خلٌل عبد النعٌم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت  -  151

ة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن الشرك

 عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

لشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة ا

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 153 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ارة وعضو منتدب  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت ممدوح حسنى خلٌل عبد النعٌم  شركة تضامن  رئٌس مجلس اد -  162

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن 

 عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

دارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت ولرئٌس مجلس اال

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

ممدوح حسنى خلٌل عبد النعٌم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت  -  161

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن 

 ٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم ا

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

رهم ومكافؤتهم ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجو

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

ممدوح حسنى خلٌل عبد النعٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت  -  162

فى أن ٌعٌن  الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك

 عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

ولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن و

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

ممدوح حسنى خلٌل عبد النعٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت  -  163

امالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المع

 عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

المعامالت ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود و

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

 ممدوح حسنى خلٌل عبد النعٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت -  164

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن 

 عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

دارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات ال

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

جلس ادارة وعضو منتدب  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت ممدوح حسنى خلٌل عبد النعٌم  شركة تضامن  رئٌس م -  165

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن 

 عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

جلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت ولرئٌس م

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

ممدوح حسنى خلٌل عبد النعٌم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت  -  166

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن 

 حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن  عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا
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ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

ومكافؤتهم ،  الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

ممدوح حسنى خلٌل عبد النعٌم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت  -  162

أن ٌعٌن الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى 

 عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

ممدوح حسنى خلٌل عبد النعٌم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت  -  166

ت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامال

 عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

امالت ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمع

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

ممدوح حسنى خلٌل عبد النعٌم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت  -  161

ركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن الش

 عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت  ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

ادارة وعضو منتدب  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت  ممدوح حسنى خلٌل عبد النعٌم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس -  122

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن 

 عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت  ولرئٌس مجلس

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل   1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  121

شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 الشركة منفردٌن او مجتمعٌن  مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122ارٌخ : ت

شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل   1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  122

ء شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكال

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

ة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشرك

 132123برلم       22111122تارٌخ : 
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شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل   1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  123

دارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس اال

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

خص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى اال

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل   1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  124

مالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعا

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

لمعامالت ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود وا

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

داتها كل شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعه  1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  125

شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل   1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  126

شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 ك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا ح

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

مكافؤتهم ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم و

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل   1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  122

دٌرٌن أو وكالء شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة م

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

ستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء وم

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل   1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  126

رة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدا

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

ركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، الداخلة ضمن ؼرض الش

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل   1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  121

ى هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء شخص مفوض بالتولٌع عل

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 
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ة العمود والمعامالت ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كاف

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

الشركة وتعهداتها كل توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت   1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  162

شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

ارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الد

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

جلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل توصٌة بسٌطة  عضو م  1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  161

شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت  ولرئٌس مجلس االدارة

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل   1و الوفا مؽازى بركاتباسم اب -  162

شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 منفردٌن او مجتمعٌن  مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها  -  163

كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو 

 ن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن وكالء مفوضٌ

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ،  الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها  -  164

ك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الح

 وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها  -  165

دات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعه

 وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

داخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، ال

 132123برلم       22111122تارٌخ : 
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عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها  -  166

مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو  كل شخص

 وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

مها وله اجراء كافة العمود والمعامالت ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باس

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

لٌع على معامالت الشركة وتعهداتها عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌمتلن حك التو -  162

كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو 

 وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، 

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

مة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة مساه -  166

كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو 

 وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

ٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت ولرئ

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها  -  161

كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو 

 لٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التو

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

هم ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤت

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها  -  112

كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو 

 ٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التول

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

م ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤته

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها  -  111

 كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو

 وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

لشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى ا

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

عمرو ممدوح حسنى خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها  -  112

س االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجل

 وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 
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ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ،  الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

عمرو ممدوح حسنى خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها  -  113

معامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه ال

 وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

والمعامالت  ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

عهداتها عمرو ممدوح حسنى خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وت -  114

كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو 

 وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

ة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشرك

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل علً  ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة   -  115

شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

نتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت ولرئٌس مجلس االدارة والعضو الم

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

ٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل علً  ممدوح حسنى خل -  116

شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 جتمعٌن مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او م

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123رلم   ب    22111122تارٌخ : 

علً  ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل  -  112

شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن مفوضٌن وان ٌخولهم 

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

ورهم ومكافؤتهم ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأج

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

علً  ممدوح حسنى خلٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها  -  116

عدة مدٌرٌن أو  كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن

 وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

الء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وك

 132123برلم       22111122تارٌخ : 
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علً  ممدوح حسنى خلٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها  -  111

االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو  كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس

 وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

رض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، الداخلة ضمن ؼ

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

علً  ممدوح حسنى خلٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها  -  222

لٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو كل شخص مفوض بالتو

 وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

اء كافة العمود والمعامالت ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجر

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

الت الشركة وتعهداتها كل علً  ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معام -  221

شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت  ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل  علً  ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس -  222

شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

رة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت ولرئٌس مجلس االدا

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل علً   -  223

شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 منفردٌن او مجتمعٌن  مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

علً  ممدوح حسنى خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها  -  224

كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو 

 ٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن وكالء مفوض

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 
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كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو 

 التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن  وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك
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ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

كافؤتهم ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وم

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

علً  ممدوح حسنى خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها  -  226

ٌرٌن أو كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مد

 وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

تخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومس

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

عمرو لطفى احمد على  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص  -  222

االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس 

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

الخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى ا

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

عمرو لطفى احمد على  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص  -  226

تعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت وال

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

 ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

عمرو لطفى احمد على  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص  -  221

بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوض 

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

ه اجراء كافة العمود والمعامالت ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها ول

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

ت الشركة وتعهداتها كل عمرو لطفى احمد على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامال -  212

شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

دارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات ال

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

رة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل عمرو لطفى احمد على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادا -  211

شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت  ولرئٌس مجلس االدارة والعضو

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 
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على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل  عمرو لطفى احمد -  212

شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 عٌن مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتم

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 
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عمرو لطفى احمد على  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص  -  213

مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 ولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك الت

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

تهم ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤ
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 مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

عمرو لطفى احمد على  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص  -  215

فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك 

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

لؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وو

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

عمرو لطفى احمد على  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص  -  216

لس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مج

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ،  الداخلة ضمن

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

عمرو لطفى احمد على  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص  -  212

ى هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوض بالتولٌع عل

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

ة العمود والمعامالت ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كاف

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

عهداتها كل شخص عمرو لطفى احمد على  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وت -  216

مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 
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ة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشرك

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

سٌد احمد دمحم عرفه  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص  -  211

مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 شركة منفردٌن او مجتمعٌن مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن ال

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122خ : تارٌ

سٌد احمد دمحم عرفه  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص  -  222

مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 ن ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن مفوضٌن وا

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

باتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرت

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

سٌد احمد دمحم عرفه  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص  -  221

عدة مدٌرٌن أو وكالء  مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

الء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وك

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

سٌد احمد دمحم عرفه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص  -  222

ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء  مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

ة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، الداخلة ضمن ؼرض الشرك

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

سٌد احمد دمحم عرفه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص  -  223

امالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوض بالتولٌع على هذه المع

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

المعامالت ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود و

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

شخص  سٌد احمد دمحم عرفه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل -  224

مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت  ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 
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لى معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص سٌد احمد دمحم عرفه  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع ع -  225

مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع 

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص سٌد احمد دمحم عرفه  شركة تضامن  عضو  -  226

مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

ة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت ولرئٌس مجلس االدار

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

مد دمحم عرفه  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص سٌد اح -  222

مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 او مجتمعٌن مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن 

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

سٌد احمد دمحم عرفه  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص  -  226

مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 ا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن مفوضٌن وان ٌخولهم اٌض

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

م ومكافؤتهم ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجوره

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

سٌد احمد دمحم عرفه  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص  -  221

أو وكالء  مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

ى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدم

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

سٌد احمد دمحم عرفه  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص  -  232

دارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس اال

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

ص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخ

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل  -  231

والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت 

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 164 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الت ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعام

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل  -  232

شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل 

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

لٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التو -  233

شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل  -  234

شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 لتولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك ا

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

فؤتهم ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكا

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل  -  235

أو وكالء  شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

ى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدم

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل  -  236

لس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمج

 مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا، أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العمود والمعامالت 

ى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعل

 132123برلم       22111122تارٌخ : 

جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات  -  232

رافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع الم

واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

م الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع اما

 132123برلم       22111122الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 165 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

جهات جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع ال -  236

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى 

واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة  بمعامالت

 132123برلم       22111122الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ولبض  -  231

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى 

لمشارطات والصفمات التى تتعلك واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود وا

بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة 

 132123برلم       22111122الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

رى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات جمال عزت دمحم عبد البا -  242

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى 

ة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌ

بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة 

 132123  برلم     22111122الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

جمال عزت دمحم عبد البارى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات  -  241

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى 

وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك واالحٌاء  وتولٌع 

بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة 

 132123برلم       22111122بض واستالم ، تارٌخ : الثابتة والمنمولة وله الحك فى ل

جمال عزت دمحم عبد البارى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات  -  242

مالٌة والسجل التجارى الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة ال

واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

الشركة بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول 

 132123برلم       22111122الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

ممدوح حسنى خلٌل عبد النعٌم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع  -  243

ور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المر

التجارى واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات 

لى كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى ع

 132123برلم       22111122الشركة الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

ممدوح حسنى خلٌل عبد النعٌم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع  -  244

ت الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل جمٌع الجها

التجارى واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات 

شركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول التى تتعلك بمعامالت ال

 132123برلم       22111122الشركة الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

نتدب  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع ممدوح حسنى خلٌل عبد النعٌم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو م -  245

جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل 

ع العمود والمشارطات والصفمات التجارى واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انوا

التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول 

 132123برلم       22111122الشركة الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

خلٌل عبد النعٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع ممدوح حسنى  -  246

جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 166 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التجارى واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع و

التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول 

 132123برلم       22111122تارٌخ : الشركة الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، 

ممدوح حسنى خلٌل عبد النعٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع  -  242

لمالٌة والسجل جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة ا

التجارى واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات 

 التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول

 132123برلم       22111122الشركة الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

ممدوح حسنى خلٌل عبد النعٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع  -  246

مرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة ال

التجارى واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات 

على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول  التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى

 132123برلم       22111122الشركة الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

ممدوح حسنى خلٌل عبد النعٌم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع  -  241

هات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل جمٌع الج

التجارى واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات 

الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول التى تتعلك بمعامالت 

 132123برلم       22111122الشركة الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

منتدب  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع  ممدوح حسنى خلٌل عبد النعٌم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو -  252

جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل 

واع العمود والمشارطات والصفمات التجارى واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع ان

التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول 

 132123برلم       22111122الشركة الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

ى خلٌل عبد النعٌم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع ممدوح حسن -  251

جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل 

وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التجارى واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع 

التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول 

 132123برلم       22111122تارٌخ :  الشركة الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ،

ممدوح حسنى خلٌل عبد النعٌم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع  -  252

المالٌة والسجل جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة 

التجارى واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات 

ل التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصو

 132123برلم       22111122الشركة الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

ممدوح حسنى خلٌل عبد النعٌم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع  -  253

لمرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة ا

التجارى واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات 

ى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمار

 132123برلم       22111122الشركة الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

ممدوح حسنى خلٌل عبد النعٌم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع  -  254

لجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل جمٌع ا

التجارى واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات 
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ت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول التى تتعلك بمعامال

 132123برلم       22111122الشركة الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

لبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  و  1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  255

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى 

د والمشارطات والصفمات التى تتعلك واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمو

بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة 

 132123برلم       22111122الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات   1زى بركاتباسم ابو الوفا مؽا -  256

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى 

االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 

بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة 

 132123برلم       22111122الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات   1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  252

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى 

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك  واالحٌاء 

بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة 

 132123برلم       22111122لحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : الثابتة والمنمولة وله ا

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات   1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  256

للرلابة المالٌة والسجل التجارى  الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة

واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

علمة باصول الشركة بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المت

 132123برلم       22111122الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات   1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  251

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى 

وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك  واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل

بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة 

 132123برلم       22111122تالم ، تارٌخ : الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واس

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات   1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  262

ٌة والسجل التجارى الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المال

واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

ركة بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الش

 132123برلم       22111122الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات   1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  261

امة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة الع

واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة  بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود

 132123برلم       22111122الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات   1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  262

وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

تولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل وال

 132123برلم       22111122الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 
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ل مع جمٌع الجهات شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعام  1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  263

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى 

علك واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تت

بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة 

 132123برلم       22111122الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

جلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات توصٌة بسٌطة  عضو م  1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  264

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى 

انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك  واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع

بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة 

 132123برلم       22111122الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات   1بو الوفا مؽازى بركاتباسم ا -  265

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى 

كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد 

بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة 

 132123برلم       22111122: الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ 

توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات   1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  266

جارى الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل الت

واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة 

 132123برلم       22111122المنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : الثابتة و

عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات  -  262

لهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع وا

واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

اٌجار ( المتعلمة باصول الشركة بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء و

 132123برلم       22111122الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات  -  266

وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  

واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

ر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشه

 132123برلم       22111122الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

 عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات -  261

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى 

واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

ركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة بمعامالت الش

 132123برلم       22111122الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

دفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ولبض و -  222

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى 

مشارطات والصفمات التى تتعلك واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود وال

بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة 

 132123برلم       22111122الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

ركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات عمرو ممدوح حسنى خلٌل  ش -  221

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى 
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ٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذن

بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة 

 132123   برلم    22111122الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات  -  222

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى 

ٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك واالحٌاء  وتول

بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة 

 132123برلم       22111122ى لبض واستالم ، تارٌخ : الثابتة والمنمولة وله الحك ف

عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات  -  223

ة المالٌة والسجل التجارى الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلاب

واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

صول الشركة بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة با

 132123برلم       22111122الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات  -  224

ئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌ

واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة 

 132123برلم       22111122الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات  -  225

ومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى الحكومٌة وؼٌر الحك

واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

ل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة بمعامالت الشركة بالنمد أو باالج

 132123برلم       22111122الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

لتعامل مع جمٌع الجهات عمرو ممدوح حسنى خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ وا -  226

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى 

تى تتعلك واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات ال

بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة 

 132123برلم       22111122الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

ٌس مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات عمرو ممدوح حسنى خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئ -  222

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى 

جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام 

بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة 

 132123برلم       22111122الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

رو ممدوح حسنى خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات عم -  226

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى 

ٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسد

بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة 

 132123برلم       22111122ٌخ : الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تار

علً  ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات  -  221

تجارى الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل ال

واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 122 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة 

 132123برلم       22111122والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : الثابتة 

علً  ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات  -  262

الهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع و

واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء 

 132123برلم       22111122الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

علً  ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات  -  261

وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى  الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك 

واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

هر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الش

 132123برلم       22111122الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

ات علً  ممدوح حسنى خلٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجه -  262

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى 

واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

لشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة بمعامالت ا

 132123برلم       22111122الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات  علً  ممدوح حسنى خلٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ولبض -  263

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى 

المشارطات والصفمات التى تتعلك واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود و

بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة 

 132123برلم       22111122الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات  علً  ممدوح حسنى خلٌل  -  264

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى 

ذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اال

بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة 

 132123لم   بر    22111122الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

علً  ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات  -  265

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى 

لٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك واالحٌاء  وتو

بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة 

 132123برلم       22111122فى لبض واستالم ، تارٌخ : الثابتة والمنمولة وله الحك 

علً  ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات  -  266

بة المالٌة والسجل التجارى الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلا

واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

اصول الشركة بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة ب

 132123برلم       22111122الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

علً  ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات  -  262

ٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور واله

واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة  بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة

 132123برلم       22111122الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 121 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

علً  ممدوح حسنى خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات  -  266

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى 

وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل 

بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة 

 132123برلم       22111122الم ، تارٌخ : الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واست

علً  ممدوح حسنى خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات  -  261

والسجل التجارى  الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة

واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

ة بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشرك

 132123برلم       22111122الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

علً  ممدوح حسنى خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات  -  212

ة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العام

واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة  بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود )

 132123برلم       22111122الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

عمرو لطفى احمد على  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة  -  211

فك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى واالحٌاء  وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرا

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة الثابتة الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام 

 132123برلم       22111122والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

كومٌة عمرو لطفى احمد على  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات الح -  212

وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى واالحٌاء  

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة الثابتة الشركة 

 132123برلم       22111122والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

الػ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة عمرو لطفى احمد على  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المب -  213

وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى واالحٌاء  

مات التى تتعلك بمعامالت وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصف

الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة الثابتة 

 132123برلم       22111122والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة  عمرو لطفى احمد على  شركة مساهمة  عضو -  214

وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى واالحٌاء  

ٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جم

الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة الثابتة 

 132123برلم       22111122والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

لطفى احمد على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة  عمرو -  215

وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى واالحٌاء  

سندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة ال

الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة الثابتة 

 132123برلم       22111122والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

عمرو لطفى احمد على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة  -  216

وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى واالحٌاء  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 122 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت و

الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة الثابتة 

 132123برلم       22111122ك فى لبض واستالم ، تارٌخ : والمنمولة وله الح

عمرو لطفى احمد على  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة  -  212

الٌة والسجل التجارى واالحٌاء  وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة الم

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

لشركة الثابتة الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول ا

 132123برلم       22111122والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

عمرو لطفى احمد على  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة  -  216

صنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى واالحٌاء  وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للت

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة الثابتة الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع 

 132123برلم       22111122والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

عمرو لطفى احمد على  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة  -  211

ادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى واالحٌاء  وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  و

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة الثابتة  الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر

 132123برلم       22111122والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

ة عمرو لطفى احمد على  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌ -  322

وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى واالحٌاء  

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

مد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة الثابتة الشركة بالن

 132123برلم       22111122والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة  عمرو لطفى احمد على  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ -  321

وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى واالحٌاء  

التى تتعلك بمعامالت  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات

الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة الثابتة 

 132123برلم       22111122والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

لس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة عمرو لطفى احمد على  توصٌة بسٌطة  عضو مج -  322

وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى واالحٌاء  

انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع 

الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة الثابتة 

 132123برلم       22111122والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

د دمحم عرفه  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة سٌد احم -  323

وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى واالحٌاء  

ت االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندا

الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة الثابتة 

 132123برلم       22111122والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

سٌد احمد دمحم عرفه  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة  -  324

وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى واالحٌاء  

وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت  وتولٌع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 123 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة الثابتة 

 132123برلم       22111122لبض واستالم ، تارٌخ : والمنمولة وله الحك فى 

سٌد احمد دمحم عرفه  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة  -  325

والسجل التجارى واالحٌاء  وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة 

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

الثابتة  الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة

 132123برلم       22111122والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

سٌد احمد دمحم عرفه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة  -  326

والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى واالحٌاء   وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

ء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة الثابتة الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشرا

 132123برلم       22111122والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

سٌد احمد دمحم عرفه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة  -  322

اة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى واالحٌاء  وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادر

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

عمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة الثابتة الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر ال

 132123برلم       22111122والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

سٌد احمد دمحم عرفه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة  -  326

ؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى واالحٌاء  و

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة الثابتة الشركة بالنمد 

 132123برلم       22111122والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

تعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة سٌد احمد دمحم عرفه  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ وال -  321

وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى واالحٌاء  

ى تتعلك بمعامالت وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات الت

الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة الثابتة 

 132123برلم       22111122والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

ارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة سٌد احمد دمحم عرفه  شركة تضامن  عضو مجلس اد -  312

وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى واالحٌاء  

العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع

الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة الثابتة 

 132123برلم       22111122والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

 عرفه  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة سٌد احمد دمحم -  311

وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى واالحٌاء  

ذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اال

الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة الثابتة 

 132123لم   بر    22111122والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

سٌد احمد دمحم عرفه  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة  -  312

وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى واالحٌاء  

وٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت وتولٌع وتح

الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة الثابتة 

 132123برلم       22111122واستالم ، تارٌخ : والمنمولة وله الحك فى لبض 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 124 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

سٌد احمد دمحم عرفه  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة  -  313

سجل التجارى واالحٌاء  وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وال

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

ثابتة الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة ال

 132123برلم       22111122والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

سٌد احمد دمحم عرفه  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة  -  314

لهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى واالحٌاء  وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع وا

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

اٌجار ( المتعلمة باصول الشركة الثابتة الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء و

 132123برلم       22111122والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات  -  315

دراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وا

واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر 

 132123برلم       22111122الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات  -  316

كومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى الح

واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة بمعامالت الشركة 

 132123برلم       22111122الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات  -  312

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى 

ع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌ

بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة 

 132123برلم       22111122، تارٌخ :  الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم

جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات  -  316

جل التجارى الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والس

واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة 

 132123برلم       22111122ابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : الث

جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات  -  311

ٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرافك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصن

واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

راء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وش

 132123برلم       22111122الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات  -  322

فك  وادراة المرور والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والسجل التجارى الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وجمٌع المرا

واالحٌاء  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع انواع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

الشهر العمارى على كافة العمود ) بٌع وشراء واٌجار ( المتعلمة باصول الشركة بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والتولٌع امام 

 132123برلم       22111122الثابتة والمنمولة وله الحك فى لبض واستالم ، تارٌخ : 

شٌكات ، جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو ب -  321

وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 125 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات 

ون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه المستندٌة وااللتراض من البن

 132123برلم       22111122المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

الػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات ، جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  المب -  322

وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من 

ح االعتمادات المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفت

المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه 

 132123برلم       22111122المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

البارى  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات ، جمال عزت دمحم عبد  -  323

وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من 

ح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفت

المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه 

 132123برلم       22111122المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

جمال عزت دمحم عبد البارى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات ،  -  324

وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من 

كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات  المعامالت المالٌة

المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه 

 132123برلم       22111122د الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمو

جمال عزت دمحم عبد البارى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات ،  -  325

ٌئات المالٌة بؤي نوع من وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ واله

المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات 

المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه 

 132123برلم       22111122تولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : المروض ، وال

جمال عزت دمحم عبد البارى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات ،  -  326

منموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع وال

المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات 

ض وعمود الرهن لضمان سداد هذه المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المر

 132123برلم       22111122المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

ممدوح حسنى خلٌل عبد النعٌم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت  -  322

بشٌكات ، وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نمدٌة أو 

نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح 

نون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد االعتمادات المستندٌة وااللتراض من الب

 132123برلم       22111122هذه المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

عضو منتدب  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت ممدوح حسنى خلٌل عبد النعٌم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة و -  326

نمدٌة أو بشٌكات ، وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي 

ابات الضمان وفتح نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خط

االعتمادات المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد 

 132123برلم       22111122هذه المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

وح حسنى خلٌل عبد النعٌم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت ممد -  321

نمدٌة أو بشٌكات ، وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي 

ٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 126 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

االعتمادات المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد 

 132123برلم       22111122محاسبٌن ، تارٌخ : هذه المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة ال

ممدوح حسنى خلٌل عبد النعٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت  -  332

لهٌئات المالٌة بؤي نمدٌة أو بشٌكات ، وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ وا

نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح 

االعتمادات المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد 

 132123برلم       22111122التولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : هذه المروض ، و

ممدوح حسنى خلٌل عبد النعٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت  -  331

مات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نمدٌة أو بشٌكات ، وله حك شراء وبٌع المواد والمه

نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح 

ٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد االعتمادات المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتول

 132123برلم       22111122هذه المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

اء كانت ممدوح حسنى خلٌل عبد النعٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  المبالػ المستحمة للشركة سو -  332

نمدٌة أو بشٌكات ، وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي 

نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح 

وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد  االعتمادات المستندٌة

 132123برلم       22111122هذه المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت ممدوح حسنى خلٌل عبد النعٌم  شركة تضامن   -  333

نمدٌة أو بشٌكات ، وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي 

لحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك ا

االعتمادات المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد 

 132123برلم       22111122هذه المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

ممدوح حسنى خلٌل عبد النعٌم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت  -  334

نمدٌة أو بشٌكات ، وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي 

مالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح نوع من المعامالت ال

االعتمادات المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد 

 132123برلم       22111122ى عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : هذه المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع عل

ممدوح حسنى خلٌل عبد النعٌم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت  -  335

نون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نمدٌة أو بشٌكات ، وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع الب

نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح 

د االعتمادات المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سدا

 132123برلم       22111122هذه المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

ممدوح حسنى خلٌل عبد النعٌم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت  -  336

بٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نمدٌة أو بشٌكات ، وله حك شراء و

نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح 

التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد االعتمادات المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر 

 132123برلم       22111122هذه المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

مستحمة للشركة سواء كانت ممدوح حسنى خلٌل عبد النعٌم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  المبالػ ال -  332

نمدٌة أو بشٌكات ، وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي 

نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح 

تمادات المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد االع

 132123برلم       22111122هذه المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 122 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ٌم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت ممدوح حسنى خلٌل عبد النع -  336

نمدٌة أو بشٌكات ، وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي 

شٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على ال

االعتمادات المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد 

 132123برلم       22111122هذه المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات ،   1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  331

وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من 

الت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المعام

المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه 

 132123برلم       22111122لٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتو

شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات ،   1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  342

المصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون و

المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات 

 المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه

 132123برلم       22111122المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات ،   1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  341

ات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من وله حك شراء وبٌع المواد والمهم

المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات 

ع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌ

 132123برلم       22111122المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

ة أو بشٌكات شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌ  1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  342

، وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من 

المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات 

ن البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه المستندٌة وااللتراض م

 132123برلم       22111122المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

دارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات شركة مساهمة  عضو مجلس ا  1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  343

، وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من 

الضمان وفتح االعتمادات المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات 

المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه 

 132123برلم       22111122المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات   1الوفا مؽازى بركات باسم ابو -  344

، وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من 

لى الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع ع

المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه 

 132123برلم       22111122:  المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ

شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات ،   1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  345

وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من 

لمعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات ا

المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه 

 132123برلم       22111122والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، 

شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات ،   1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  346

وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 126 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

داع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المعامالت المالٌة كالسحب واالٌ

المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه 

 132123برلم       22111122حاسبٌن ، تارٌخ : المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة الم

شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات ،   1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  342

ة بؤي نوع من وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌ

المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات 

المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه 

 132123برلم       22111122مود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : المروض ، والتولٌع على ع

توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات   1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  346

والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من ، وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت 

المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات 

الرهن لضمان سداد هذه المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود 

 132123برلم       22111122المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات   1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  341

اء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من ، وله حك شر

المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات 

جٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤ

 132123برلم       22111122المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة   1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  352

، وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من 

المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات 

المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه 

 132123برلم       22111122المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

ن  نائب رئٌس مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضام -  351

، وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من 

ابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحس

المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه 

 132123برلم       22111122المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات  -  352

، وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من 

الٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المعامالت المالٌة كالسحب وا

المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه 

 132123برلم       22111122المحاسبٌن ، تارٌخ : المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة 

عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات  -  353

لٌة بؤي نوع من ، وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات الما

المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات 

المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه 

 132123برلم       22111122عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ :  المروض ، والتولٌع على

عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات  -  354

والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من  ، وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت

المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات 
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 121 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الرهن لضمان سداد هذه  المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود

 132123برلم       22111122المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات  -  355

اء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من ، وله حك شر

المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات 

جٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤ

 132123برلم       22111122المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

لشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  المبالػ المستحمة ل -  356

، وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من 

المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات 

لمستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه ا

 132123برلم       22111122المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

نائب رئٌس مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات   عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن -  352

، وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من 

بات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسا

المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه 

 132123برلم       22111122المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات  -  356

، وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من 

ٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المعامالت المالٌة كالسحب واال

المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه 

 132123برلم       22111122لمحاسبٌن ، تارٌخ : المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة ا

عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات  -  351

ٌة بؤي نوع من ، وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المال

المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات 

المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه 

 132123برلم       22111122عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : المروض ، والتولٌع على 

عمرو ممدوح حسنى خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات  -  362

والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من ، وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت 

المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات 

الرهن لضمان سداد هذه المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود 

 132123برلم       22111122المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

عمرو ممدوح حسنى خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات  -  361

ء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من ، وله حك شرا

المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات 

ٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤج

 132123برلم       22111122المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

شركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات عمرو ممدوح حسنى خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  المبالػ المستحمة لل -  362

، وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من 

المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات 

مستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه ال

 132123برلم       22111122المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 162 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

نائب رئٌس مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات  علً  ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  -  363

، وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من 

ات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحساب

المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه 

 132123برلم       22111122المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

علً  ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات  -  364

، وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من 

ٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المعامالت المالٌة كالسحب واال

المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه 

 132123برلم       22111122محاسبٌن ، تارٌخ : المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة ال

علً  ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات  -  365

ة بؤي نوع من ، وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌ

المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات 

المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه 

 132123برلم       22111122مود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : المروض ، والتولٌع على ع

علً  ممدوح حسنى خلٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات  -  366

التعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من ، وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت و

المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات 

لرهن لضمان سداد هذه المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود ا

 132123برلم       22111122المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

علً  ممدوح حسنى خلٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات  -  362

وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من  ، وله حك شراء

المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات 

ر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌ

 132123برلم       22111122المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

ركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات علً  ممدوح حسنى خلٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للش -  366

، وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من 

المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات 

ستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه الم

 132123برلم       22111122المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

نائب رئٌس مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات علً  ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن   -  361

، وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من 

ت واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابا

المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه 

 132123برلم       22111122المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

علً  ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات  -  322

، وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من 

داع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المعامالت المالٌة كالسحب واالٌ

المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه 

 132123برلم       22111122حاسبٌن ، تارٌخ : المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة الم

علً  ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات  -  321

بؤي نوع من  ، وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة
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 161 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات 

المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه 

 132123برلم       22111122ود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : المروض ، والتولٌع على عم

علً  ممدوح حسنى خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات  -  322

لتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من ، وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت وا

المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات 

رهن لضمان سداد هذه المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود ال

 132123برلم       22111122المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

علً  ممدوح حسنى خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات  -  323

وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من ، وله حك شراء 

المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات 

التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه  المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر

 132123برلم       22111122المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

كة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات علً  ممدوح حسنى خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشر -  324

، وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من 

المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات 

تندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه المس

 132123برلم       22111122المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

عمرو لطفى احمد على  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات ، وله  -  325

حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت 

لٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة المالٌة كالسحب واالٌداع والتو

وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه المروض ، 

 132123برلم       22111122تارٌخ : والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، 

عمرو لطفى احمد على  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات ، وله  -  326

مالت حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعا

المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة 

وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه المروض ، 

 132123برلم       22111122ولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : والتولٌع على عمود الكفالة ، والت

عمرو لطفى احمد على  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات ، وله  -  322

والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت  حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ

المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة 

، وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه المروض 

 132123برلم       22111122والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

عمرو لطفى احمد على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات ، وله  -  326

نموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والم

المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة 

وعمود الرهن لضمان سداد هذه المروض ،  وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض

 132123برلم       22111122والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

عمرو لطفى احمد على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات ، وله  -  321

وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت  حك شراء

المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة 
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ر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه المروض ، وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌ

 132123برلم       22111122والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

كانت نمدٌة أو بشٌكات ، وله  عمرو لطفى احمد على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء -  362

حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت 

المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة 

االلتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه المروض ، و

 132123برلم       22111122والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

دارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات ، وله عمرو لطفى احمد على  شركة تضامن  عضو مجلس ا -  361

حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت 

الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات 

وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه المروض ، 

 132123برلم       22111122والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

ى احمد على  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات ، وله عمرو لطف -  362

حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت 

وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة  المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات

وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه المروض ، 

 132123برلم       22111122والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

عمرو لطفى احمد على  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات ، وله  -  363

حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت 

لسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة المالٌة كا

وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه المروض ، 

 132123برلم       22111122لوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود ا

عمرو لطفى احمد على  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات ، وله  -  364

لٌة بؤي نوع من المعامالت حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات الما

المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة 

وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه المروض ، 

 132123برلم       22111122عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ :  والتولٌع على

عمرو لطفى احمد على  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات ، وله  -  365

ل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعام

المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة 

ضمان سداد هذه المروض ، وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن ل

 132123برلم       22111122والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

عمرو لطفى احمد على  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات ، وله  -  366

المهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت حك شراء وبٌع المواد و

المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة 

لتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه المروض ، وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  وا

 132123برلم       22111122والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

بشٌكات ، وله حك سٌد احمد دمحم عرفه  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو  -  362

شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت المالٌة 

كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة وااللتراض 

نون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه المروض ، والتولٌع على من الب

 132123برلم       22111122عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 
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لمستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات ، وله حك سٌد احمد دمحم عرفه  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  المبالػ ا -  366

شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت المالٌة 

عتمادات المستندٌة وااللتراض كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح اال

من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه المروض ، والتولٌع على 

 132123برلم       22111122عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

ة تضامن  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات ، وله حك سٌد احمد دمحم عرفه  شرك -  361

شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت المالٌة 

ابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة وااللتراض كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحس

من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه المروض ، والتولٌع على 

 132123برلم       22111122عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

سٌد احمد دمحم عرفه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات ، وله حك  -  312

شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت المالٌة 

والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة وااللتراض كالسحب واالٌداع 

من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه المروض ، والتولٌع على 

 132123برلم       22111122ٌن ، تارٌخ : عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسب

سٌد احمد دمحم عرفه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات ، وله حك  -  311

المعامالت المالٌة  شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من

كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة وااللتراض 

من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه المروض ، والتولٌع على 

 132123برلم       22111122، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : عمود الكفالة 

سٌد احمد دمحم عرفه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات ، وله حك  -  312

لمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت المالٌة شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون وا

كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة وااللتراض 

المروض ، والتولٌع على من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه 

 132123برلم       22111122عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

سٌد احمد دمحم عرفه  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات ، وله حك  -  313

ع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت المالٌة شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائ

كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة وااللتراض 

المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه المروض ، والتولٌع على  من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود

 132123برلم       22111122عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

 سٌد احمد دمحم عرفه  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات ، وله حك -  314

شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت المالٌة 

كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة وااللتراض 

لتؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه المروض ، والتولٌع على من البنون ومن شركات ا

 132123برلم       22111122عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات ، وله حك سٌد احمد دمحم عرفه  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة  -  315

شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت المالٌة 

ٌة وااللتراض كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستند

من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه المروض ، والتولٌع على 

 132123برلم       22111122عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

جلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات ، وله حك سٌد احمد دمحم عرفه  توصٌة بسٌطة  عضو م -  316

شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت المالٌة 
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ابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة وااللتراض كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خط

من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه المروض ، والتولٌع على 

 132123برلم       22111122عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

احمد دمحم عرفه  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات ، وله حك  سٌد -  312

شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت المالٌة 

لشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة وااللتراض كالسحب واالٌداع والتولٌع على ا

من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه المروض ، والتولٌع على 

 132123برلم       22111122عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

سٌد احمد دمحم عرفه  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات ، وله حك  -  316

الٌة شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت الم

كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة وااللتراض 

من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه المروض ، والتولٌع على 

 132123برلم       22111122عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ :  عمود الكفالة ، والتولٌع على

جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات ،  -  311

الهٌئات المالٌة بؤي نوع من وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ و

المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات 

المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه 

 132123برلم       22111122والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : المروض ، 

جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات ،  -  422

المنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع و

المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات 

مرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود ال

 132123برلم       22111122المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات ،  -  421

حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من  وله

المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات 

ت التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركا

 132123برلم       22111122المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

مة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات ، جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستح -  422

وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من 

ات المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتماد

المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه 

 132123برلم       22111122المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

كة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات ، جمال عزت دمحم عبد البارى  شر -  423

وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من 

حسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك ال

المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه 

 132123برلم       22111122المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحاسبٌن ، تارٌخ : 

جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة أو بشٌكات ،  -  424

وله حك شراء وبٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارٌؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من 

ع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المعامالت المالٌة كالسحب واالٌدا
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 165 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

المستندٌة وااللتراض من البنون ومن شركات التؤجٌر التموٌلى  والتولٌع على عمود المرض وعمود الرهن لضمان سداد هذه 

 132123برلم       22111122سبٌن ، تارٌخ : المروض ، والتولٌع على عمود الكفالة ، والتولٌع على عمود الوكالة المحا

جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او  -  425

 132123برلم       22111122بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

رة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة تضامن  عضو مجلس ادا -  426

 132123برلم       22111122بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او  -  422

 132123برلم       22111122بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

جمال عزت دمحم عبد البارى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او  -  426

 132123برلم       22111122بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ٌض الؽٌر فى كل او جمال عزت دمحم عبد البارى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفو -  421

 132123برلم       22111122بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

جمال عزت دمحم عبد البارى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او  -  412

 132123برلم       22111122بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

م  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل ممدوح حسنى خلٌل عبد النعٌ -  411

 132123برلم       22111122وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ممدوح حسنى خلٌل عبد النعٌم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل  -  412

 132123برلم       22111122فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : وتفوٌض الؽٌر 

ممدوح حسنى خلٌل عبد النعٌم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل  -  413

 132123برلم       22111122وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

لنعٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل ممدوح حسنى خلٌل عبد ا -  414

 132123برلم       22111122وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ممدوح حسنى خلٌل عبد النعٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل  -  415

 132123برلم       22111122الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : وتفوٌض 

ممدوح حسنى خلٌل عبد النعٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل  -  416

 132123برلم       22111122وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ل عبد النعٌم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل ممدوح حسنى خلٌ -  412

 132123برلم       22111122وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ممدوح حسنى خلٌل عبد النعٌم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل  -  416

 132123برلم       22111122فوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : وت

ممدوح حسنى خلٌل عبد النعٌم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل  -  411

 132123برلم       22111122وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

خلٌل عبد النعٌم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل  ممدوح حسنى -  422

 132123برلم       22111122وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

كٌل ممدوح حسنى خلٌل عبد النعٌم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  والمحامٌن وله الحك فى تو -  421

 132123برلم       22111122وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 
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ممدوح حسنى خلٌل عبد النعٌم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل  -  422

 132123برلم       22111122وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل   1م ابو الوفا مؽازى بركاتباس -  423

 132123برلم       22111122او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

فى كل شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر   1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  424

 132123برلم       22111122او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل   1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  425

 132123برلم       22111122او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل شرك  1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  426

 132123برلم       22111122او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل   1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  422

 132123برلم       22111122:  او بعض ما ذكر ، تارٌخ

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل   1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  426

 132123برلم       22111122او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

المحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  و  1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  421

 132123برلم       22111122او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل   1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  432

 132123برلم       22111122او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل   1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  431

 132123برلم       22111122او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

تفوٌض الؽٌر فى كل توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل و  1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  432

 132123برلم       22111122او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل   1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  433

 132123برلم       22111122او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل   1باسم ابو الوفا مؽازى بركات -  434

 132123برلم       22111122او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

وٌض الؽٌر فى عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتف -  435

 132123برلم       22111122كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى  -  436

 132123برلم       22111122كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى عمرو ممدوح حسنى خلٌل  ش -  432

 132123برلم       22111122كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى  -  436

 132123برلم       22111122تارٌخ :  كل او بعض ما ذكر ،

عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى  -  431

 132123برلم       22111122كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 
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رة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادا -  442

 132123برلم       22111122كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى  -  441

 132123برلم       22111122كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى  -  442

 132123برلم       22111122كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

وتفوٌض الؽٌر فى عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل  -  443

 132123برلم       22111122كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عمرو ممدوح حسنى خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى  -  444

 132123برلم       22111122كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى عمرو ممدوح حسنى خلٌ -  445

 132123برلم       22111122كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عمرو ممدوح حسنى خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى  -  446

 132123برلم       22111122ذكر ، تارٌخ : كل او بعض ما 

علً  ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل  -  442

 132123برلم       22111122او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل علً  ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس  -  446

 132123برلم       22111122او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

علً  ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل  -  441

 132123 برلم      22111122او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

علً  ممدوح حسنى خلٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل  -  452

 132123برلم       22111122او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

وكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل علً  ممدوح حسنى خلٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى ت -  451

 132123برلم       22111122او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

علً  ممدوح حسنى خلٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل  -  452

 132123برلم       22111122او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل علً  ممدوح حسن -  453

 132123برلم       22111122او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

علً  ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل  -  454

 132123برلم       22111122ما ذكر ، تارٌخ : او بعض 

علً  ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل  -  455

 132123برلم       22111122او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

جلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل علً  ممدوح حسنى خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس م -  456

 132123برلم       22111122او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

علً  ممدوح حسنى خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل  -  452

 132123رلم   ب    22111122او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 
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علً  ممدوح حسنى خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل  -  456

 132123برلم       22111122او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

وتفوٌض الؽٌر فى كل او  عمرو لطفى احمد على  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل -  451

 132123برلم       22111122بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عمرو لطفى احمد على  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او  -  462

 132123برلم       22111122بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

امن  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او عمرو لطفى احمد على  شركة تض -  461

 132123برلم       22111122بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عمرو لطفى احمد على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او  -  462

 132123برلم       22111122بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

او عمرو لطفى احمد على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل  -  463

 132123برلم       22111122بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عمرو لطفى احمد على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او  -  464

 132123برلم       22111122بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او   عمرو لطفى احمد على  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة -  465

 132123برلم       22111122بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عمرو لطفى احمد على  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او  -  466

 132123برلم       22111122بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عمرو لطفى احمد على  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او  -  462

 132123برلم       22111122بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عمرو لطفى احمد على  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او  -  466

 132123برلم       22111122ما ذكر ، تارٌخ :  بعض

عمرو لطفى احمد على  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او  -  461

 132123برلم       22111122بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

محامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او عمرو لطفى احمد على  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  وال -  422

 132123برلم       22111122بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

سٌد احمد دمحم عرفه  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما  -  421

 132123برلم       22111122ذكر ، تارٌخ : 

احمد دمحم عرفه  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما  سٌد -  422

 132123برلم       22111122ذكر ، تارٌخ : 

سٌد احمد دمحم عرفه  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما  -  423

 132123برلم       22111122ر ، تارٌخ : ذك

سٌد احمد دمحم عرفه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض  -  424

 132123برلم       22111122ما ذكر ، تارٌخ : 

وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض  سٌد احمد دمحم عرفه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن -  425

 132123برلم       22111122ما ذكر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 161 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

سٌد احمد دمحم عرفه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض  -  426

 132123برلم       22111122ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم عرفه  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما  سٌد احمد -  422

 132123برلم       22111122ذكر ، تارٌخ : 

سٌد احمد دمحم عرفه  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما  -  426

 132123برلم       22111122ارٌخ : ذكر ، ت

سٌد احمد دمحم عرفه  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما  -  421

 132123برلم       22111122ذكر ، تارٌخ : 

لحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض سٌد احمد دمحم عرفه  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله ا -  462

 132123برلم       22111122ما ذكر ، تارٌخ : 

سٌد احمد دمحم عرفه  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض  -  461

 132123برلم       22111122ما ذكر ، تارٌخ : 

عرفه  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض سٌد احمد دمحم  -  462

 132123برلم       22111122ما ذكر ، تارٌخ : 

جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او  -  463

 132123برلم       22111122تارٌخ : بعض ما ذكر ، 

جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او  -  464

 132123برلم       22111122بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

محامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  وال -  465

 132123برلم       22111122بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او  -  466

 132123برلم       22111122بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او  -  462

 132123برلم       22111122بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ٌر فى كل او جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمحامٌن وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽ -  466

 132123برلم       22111122بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 اسالم دمحم محمود احمد -  461

 محمود عمران  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تحدٌد وتوزٌع األختصاصات بٌن أعضاء مجلس االدارة على النحو التالً : 

ٌكون حك االدارة و التولٌع للسٌد رئٌس مجلس االدارة منفردا و له أٌضا حك تمثٌل الشركة و التولٌع على عمود الشراء و البٌع 

للعمارات واألصول الثابتة و المنموالت وؼٌرها بإسم الشركة و ألؼراض الشركة أمام الشهر العماري , و التوثٌك أمام الجهات 

و المطاع العام و لطاع األعمال العام و الخاص و التولٌع على عمود التسهٌالت األئتمانٌة و أي نوع من الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة 

 13615برلم       22111122المعامالت المالٌة مع البنون و المصارؾ ، تارٌخ : 

 اسالم دمحم محمود احمد -  412

لٌة كالسحب و اإلٌداع و فتح و ؼلك الحسابات و التولٌع على محمود عمران  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و الهٌئات الما 

الشٌكات و االفراج عن رأس مال الشركة بالبنن و االلتراض من البنون و له حك توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر.( على ان 

 13615برلم       22111122ٌسبك ٌبع االصول بموافمة الجمعٌة العامة لالختصاص ( ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 112 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

منطمة مرؼم بحرى الصناعٌة شارع  23نعسان دمحم عبه جى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  للشركة الكائن فى: الكٌلو  -  411

    22111122االسكندرٌة ، تارٌخ :  -لسم العامرٌة  -طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوى  -الؽازات بجوار محطة مصر للبترول 

 3344برلم   

منطمة مرؼم بحرى الصناعٌة شارع  23ٌة بسٌطة  مدٌر فرع  للشركة الكائن فى: الكٌلو نعسان دمحم عبه جى  توص -  412

    22111122االسكندرٌة ، تارٌخ :  -لسم العامرٌة  -طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوى  -الؽازات بجوار محطة مصر للبترول 

 3344برلم   

منطمة مرؼم بحرى الصناعٌة شارع  23الكائن فى: الكٌلو نعسان دمحم عبه جى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  للشركة  -  413

    22111122االسكندرٌة ، تارٌخ :  -لسم العامرٌة  -طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوى  -الؽازات بجوار محطة مصر للبترول 

 3344برلم   

رؼم بحرى الصناعٌة شارع الؽازات منطمة م 23نعسان دمحم عبه جى  شركة تضامن  مدٌر فرع  للشركة الكائن فى: الكٌلو  -  414

برلم       22111122االسكندرٌة ، تارٌخ :  -لسم العامرٌة  -طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوى  -بجوار محطة مصر للبترول 

3344 

ات منطمة مرؼم بحرى الصناعٌة شارع الؽاز 23نعسان دمحم عبه جى  شركة تضامن  مدٌر فرع  للشركة الكائن فى: الكٌلو  -  415

برلم       22111122االسكندرٌة ، تارٌخ :  -لسم العامرٌة  -طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوى  -بجوار محطة مصر للبترول 

3344 

منطمة مرؼم بحرى الصناعٌة شارع الؽازات  23نعسان دمحم عبه جى  شركة تضامن  مدٌر فرع  للشركة الكائن فى: الكٌلو  -  416

برلم       22111122االسكندرٌة ، تارٌخ :  -لسم العامرٌة  -طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوى  -بجوار محطة مصر للبترول 

3344 

منطمة مرؼم بحرى الصناعٌة شارع  23نعسان دمحم عبه جى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  للشركة الكائن فى: الكٌلو  -  412

    22111122االسكندرٌة ، تارٌخ :  -لسم العامرٌة  -طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوى  -الؽازات بجوار محطة مصر للبترول 

 3344برلم   

منطمة مرؼم بحرى الصناعٌة شارع  23نعسان دمحم عبه جى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  للشركة الكائن فى: الكٌلو  -  416

    22111122، تارٌخ :  االسكندرٌة -لسم العامرٌة  -طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوى  -الؽازات بجوار محطة مصر للبترول 

 3344برلم   

منطمة مرؼم بحرى الصناعٌة شارع  23نعسان دمحم عبه جى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  للشركة الكائن فى: الكٌلو  -  411

    22111122االسكندرٌة ، تارٌخ :  -لسم العامرٌة  -طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوى  -الؽازات بجوار محطة مصر للبترول 

 3344   برلم

شرٌؾ فخري بمطر روفائٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تحدٌد اختصاصات مجلس االدارة لتصبح  -  522

 كاالتً :

ٌكون للسٌد / شرٌؾ فخري بمطر روفائٌل  رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب )منفردا (  او اعضاء مجلس االدارة   السٌده / 

سٌده / جٌنا شرٌؾ فخري بمطر  والسٌده / مٌرا شرٌؾ فخري بمطر   )مجتمعٌن( الحك فً اجراء كافه العمود مها ولٌم عزٌز  و ال

والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلً األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم 

 232برلم       22111122وتسدٌد كافه السندات ، تارٌخ : ومكافائتهم ولبض ودفع كافه المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع 

شرٌؾ فخري بمطر روفائٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود  -  521

ً والمبانً و الحك فً والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باألجل والتولٌع علً عمود إستالم األراض

التولٌع علً عمود التسهٌالت اإلئتمانٌه بكافه أنواعها وأي نوع من المعامالت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة 

كالسحب واإلٌداع واإللتراض والرهن والبٌع لكافة االصول الثابتة  والمنمولة والسٌارات  وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع علً 

 232برلم       22111122ٌكات واالفراج عن رأس مال الشركة وا الحك فً التولٌع علً الرهون الرسمٌه ، تارٌخ : الش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شرٌؾ فخري بمطر روفائٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  العمارٌه امام كافة الجهات والشهر  -  522

العمود والمستخلصات الخاصه بالشركة وتمثٌلها امام كافه الجهات الحكومٌة العماري بجمٌع معامالته وحك االدارة والتولٌع علً 

والؽٌر حكومٌة وفً ابرام كافه العمود والمعامالت  وكفاله الؽٌر والسحب بضمان البضائع وكافة المعامالت الالزمة لتحمٌك ؼرض 

مٌما الؼراضها. ولهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الشركة وٌشترط ان تكون هذه التصرفات الصادرة منهم باسم ولصالح الشركة وتح

 232برلم       22111122الؽٌر فً كل او بعض ماذكر . ، تارٌخ : 

 

تم لبول استمالته ، تارٌخ : -السعٌد عبد الرازق دمحم الشاذلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و عضو منتدب -  523

 6521برلم       22111122

    22111122تم لبول استمالته ، تارٌخ : -د شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و عضو منتدبدعاء جمال محمو -  524

 6521برلم   

    22111122تم لبول استمالته ، تارٌخ : -امٌرة مصطفى دمحم الولٌلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و عضو منتدب -  525

 6521برلم   

تم لبول استمالته ، تارٌخ : -شاذلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و عضو منتدبعلوان عبد الرازق دمحم ال -  526

 6521برلم       22111122

تم لبول استمالته ، تارٌخ : -مصطفى دمحم  محمود الولٌلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و عضو منتدب -  522

 6521برلم       22111122

الشاذلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعاده التشكٌل وبذات الصالحٌات السابمه ، تارٌخ : السعٌد عبد الرازق دمحم  -  526

 6521برلم       22111122

دعاء جمال محمود شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعاده التشكٌل وبذات الصالحٌات السابمه ، تارٌخ :  -  521

 6521برلم       22111122

فى دمحم الولٌلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعاده التشكٌل وبذات الصالحٌات السابمه ، تارٌخ : امٌرة مصط -  512

 6521برلم       22111122

علوان عبد الرازق دمحم الشاذلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعاده التشكٌل وبذات الصالحٌات السابمه ، تارٌخ :  -  511

 6521برلم       22111122

مصطفى دمحم  محمود الولٌلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعاده التشكٌل وبذات الصالحٌات السابمه ، تارٌخ :  -  512

 6521برلم       22111122

برلم       22111122السعٌد عبد الرازق دمحم الشاذلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  513

6521 

 6521برلم       22111122دعاء جمال محمود شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  514

 6521برلم       22111122امٌرة مصطفى دمحم الولٌلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  515

برلم       22111122علوان عبد الرازق دمحم الشاذلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  516

6521 

برلم       22111122مصطفى دمحم  محمود الولٌلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  512

6521 

شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  للشئون الفنٌة االدارٌة ، تارٌخ :   عبد المنعم عرفة حسن الدردٌرى -  516

 11252برلم       22111122



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 112 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عادل محمود دمحم منصور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  للشئون الفنٌة االدارٌة ، تارٌخ :  -  511

 11252برلم       22111122

    22111122مٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون الفنٌة االدارٌة ، تارٌخ : مرٌم احمد مصطفى عبد الح -  522

 11252برلم   

عالء عادل محمود منصور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  للشئون الفنٌة االدارٌة ، تارٌخ :  -  521

 11252برلم       22111122

 دٌرى  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  إعادة تشكٌل مجلس إدارةعبد المنعم عرفة حسن الدر -  522

 .32/23/2222وتنتهً فً  31/23/2211تجدٌد مدة عضوٌة مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات تبدأ من  -1

الموافمة على توزٌع االختصاصات والمهام بٌن أعضاء مجلس اإلدارة لتصبح تفوٌض ُكالً من رئٌس مجلس اإلدارة  

والعضو م/ عادل محمود دمحم منصور ونائب رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للشئون الفنٌة واإلدارٌة م/ عالء عادل محمود 

منصور "مجتمعٌن أو منفردٌن" فً التولٌع على حسابات الشركة لدى البنون وعمد المروض مع البنون لحسابات الشركة 

 11252برلم       22111122وااللتراض باسمها ، تارٌخ : 

 عادل محمود دمحم منصور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  إعادة تشكٌل مجلس إدارة -  523

 .32/23/2222وتنتهً فً  31/23/2211تجدٌد مدة عضوٌة مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات تبدأ من  -1

رة لتصبح تفوٌض ُكالً من رئٌس مجلس اإلدارة الموافمة على توزٌع االختصاصات والمهام بٌن أعضاء مجلس اإلدا 

والعضو م/ عادل محمود دمحم منصور ونائب رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للشئون الفنٌة واإلدارٌة م/ عالء عادل محمود 

ركة منصور "مجتمعٌن أو منفردٌن" فً التولٌع على حسابات الشركة لدى البنون وعمد المروض مع البنون لحسابات الش

 11252برلم       22111122وااللتراض باسمها ، تارٌخ : 

 مرٌم احمد مصطفى عبد الحمٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إعادة تشكٌل مجلس إدارة -  524

 .32/23/2222وتنتهً فً  31/23/2211تجدٌد مدة عضوٌة مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات تبدأ من  -1

تصاصات والمهام بٌن أعضاء مجلس اإلدارة لتصبح تفوٌض ُكالً من رئٌس مجلس اإلدارة الموافمة على توزٌع االخ 

والعضو م/ عادل محمود دمحم منصور ونائب رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للشئون الفنٌة واإلدارٌة م/ عالء عادل محمود 

ن وعمد المروض مع البنون لحسابات الشركة منصور "مجتمعٌن أو منفردٌن" فً التولٌع على حسابات الشركة لدى البنو

 11252برلم       22111122وااللتراض باسمها ، تارٌخ : 

 عالء عادل محمود منصور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  إعادة تشكٌل مجلس إدارة -  525

 .32/23/2222وتنتهً فً  31/23/2211تجدٌد مدة عضوٌة مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات تبدأ من  -1

الموافمة على توزٌع االختصاصات والمهام بٌن أعضاء مجلس اإلدارة لتصبح تفوٌض ُكالً من رئٌس مجلس اإلدارة  

والعضو م/ عادل محمود دمحم منصور ونائب رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للشئون الفنٌة واإلدارٌة م/ عالء عادل محمود 

نفردٌن" فً التولٌع على حسابات الشركة لدى البنون وعمد المروض مع البنون لحسابات الشركة منصور "مجتمعٌن أو م

 11252برلم       22111122وااللتراض باسمها ، تارٌخ : 

عبد المنعم عرفة حسن الدردٌرى  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  وتخوٌلها حك الرهن المعنوي والعٌنً  -  526

هذه المروض فتح الحسابات لدى البنون باسم الشركة وكذلن التعامل مع البنون بالسحب واإلٌداع النمدي والشٌكات  المترتب على

بدون حد ألصى وفتح االعتمادات المستندٌة وكافة المعامالت الصرفٌة ولهما حك بٌع ورهن أصول الشركة بالنمد واألجل ولهما حك 

وشراء جمٌع األراضً والعمارات والمهمات والتعامل مع إدارات وتم الموافمة على بٌع وشراء السٌارات باسم الشركة وبٌع 

تخوٌلهما مجتمعٌن أو منفردٌن حك اإلدارة والتولٌع عن الشركة أمام كافة الجهات ولهما حك تفوٌض أو توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

 11252برلم       22111122



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 113 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وتخوٌلها حك الرهن المعنوي والعٌنً  عادل محمود دمحم منصور  شركة مساهمة  -  522

المترتب على هذه المروض فتح الحسابات لدى البنون باسم الشركة وكذلن التعامل مع البنون بالسحب واإلٌداع النمدي والشٌكات 

هن أصول الشركة بالنمد واألجل ولهما حك بدون حد ألصى وفتح االعتمادات المستندٌة وكافة المعامالت الصرفٌة ولهما حك بٌع ور

بٌع وشراء السٌارات باسم الشركة وبٌع وشراء جمٌع األراضً والعمارات والمهمات والتعامل مع إدارات وتم الموافمة على 

ارٌخ : تخوٌلهما مجتمعٌن أو منفردٌن حك اإلدارة والتولٌع عن الشركة أمام كافة الجهات ولهما حك تفوٌض أو توكٌل الؽٌر ، ت

 11252برلم       22111122

مرٌم احمد مصطفى عبد الحمٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتخوٌلها حك الرهن المعنوي والعٌنً المترتب على  -  526

ى هذه المروض فتح الحسابات لدى البنون باسم الشركة وكذلن التعامل مع البنون بالسحب واإلٌداع النمدي والشٌكات بدون حد ألص

وفتح االعتمادات المستندٌة وكافة المعامالت الصرفٌة ولهما حك بٌع ورهن أصول الشركة بالنمد واألجل ولهما حك بٌع وشراء 

السٌارات باسم الشركة وبٌع وشراء جمٌع األراضً والعمارات والمهمات والتعامل مع إدارات وتم الموافمة على تخوٌلهما مجتمعٌن 

برلم       22111122لتولٌع عن الشركة أمام كافة الجهات ولهما حك تفوٌض أو توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : أو منفردٌن حك اإلدارة وا

11252 

عالء عادل محمود منصور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  وتخوٌلها حك الرهن المعنوي والعٌنً  -  521

اسم الشركة وكذلن التعامل مع البنون بالسحب واإلٌداع النمدي والشٌكات المترتب على هذه المروض فتح الحسابات لدى البنون ب

بدون حد ألصى وفتح االعتمادات المستندٌة وكافة المعامالت الصرفٌة ولهما حك بٌع ورهن أصول الشركة بالنمد واألجل ولهما حك 

والتعامل مع إدارات وتم الموافمة على  بٌع وشراء السٌارات باسم الشركة وبٌع وشراء جمٌع األراضً والعمارات والمهمات

تخوٌلهما مجتمعٌن أو منفردٌن حك اإلدارة والتولٌع عن الشركة أمام كافة الجهات ولهما حك تفوٌض أو توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

 11252برلم       22111122

ول استمالتها من عضوٌه مجلس تم لب-امٌرة مصطفى دمحم الولٌلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و عضو منتدب -  532

 5222برلم       22111122االداره ، تارٌخ : 

تم لبول استمالتها من عضوٌه -دمحم صالح عبد العزٌز مبرون ادرٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و عضو منتدب -  531

 5222برلم       22111122مجلس االداره ، تارٌخ : 

تم لبول استمالتها من عضوٌه مجلس -شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و عضو منتدب عاطؾ هادى مصطفى ابراهٌم  -  532

 5222برلم       22111122االداره ، تارٌخ : 

تم لبول استمالتها من عضوٌه -حماده دمحم صالح عبد العزٌز ادرٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و عضو منتدب -  533

 5222برلم       22111122مجلس االداره ، تارٌخ : 

تم لبول استمالتها من عضوٌه مجلس -مصطفى هادى مصطفى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و عضو منتدب -  534

 5222برلم       22111122االداره ، تارٌخ : 

بول استمالتها من تم ل-فاطمه الزهراء ٌوسؾ عبد النعٌم ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و عضو منتدب -  535

 5222برلم       22111122عضوٌه مجلس االداره ، تارٌخ : 

امٌرة مصطفى دمحم الولٌلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته من عضوٌه مجلس االداره ، تارٌخ :  -  536

 5222برلم       22111122

دمحم صالح عبد العزٌز مبرون ادرٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته من عضوٌه مجلس االداره ،  -  532

 5222برلم       22111122تارٌخ : 

عاطؾ هادى مصطفى ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تم لبول استمالته من عضوٌه مجلس االداره ، تارٌخ :  -  536

 5222برلم       22111122

حماده دمحم صالح عبد العزٌز ادرٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته من عضوٌه مجلس االداره ،  -  531

 5222برلم       22111122تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 114 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

س االداره ، تارٌخ مصطفى هادى مصطفى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته من عضوٌه مجل -  542

 5222برلم       22111122: 

فاطمه الزهراء ٌوسؾ عبد النعٌم ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته من عضوٌه مجلس االداره  -  541

 5222برلم       22111122، تارٌخ : 

 5222برلم       22111122لعضو المنتدب ، تارٌخ : امٌرة مصطفى دمحم الولٌلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وا -  542

    22111122دمحم صالح عبد العزٌز مبرون ادرٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  543

 5222برلم   

برلم       22111122عاطؾ هادى مصطفى ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  544

5222 

    22111122حماده دمحم صالح عبد العزٌز ادرٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  545

 5222برلم   

برلم       22111122مصطفى هادى مصطفى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  546

5222 

    22111122فاطمه الزهراء ٌوسؾ عبد النعٌم ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  542

 5222برلم   

 5222برلم       22111122امٌرة مصطفى دمحم الولٌلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  546

برلم       22111122رون ادرٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ : دمحم صالح عبد العزٌز مب -  541

5222 

برلم       22111122عاطؾ هادى مصطفى ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  552

5222 

برلم       22111122دارة  وعضو منتدب ، تارٌخ : حماده دمحم صالح عبد العزٌز ادرٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ا -  551

5222 

برلم       22111122مصطفى هادى مصطفى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  552

5222 

    22111122فاطمه الزهراء ٌوسؾ عبد النعٌم ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  553

 5222برلم   

اعاده تشكٌل مجلس االداره وبذات الصالحٌات السابمه.  -1امٌرة مصطفى دمحم الولٌلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  554

 5222برلم       22111122، تارٌخ : 

مجلس االداره وبذات اعاده تشكٌل  -1دمحم صالح عبد العزٌز مبرون ادرٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  555

 5222برلم       22111122الصالحٌات السابمه. ، تارٌخ : 

اعاده تشكٌل مجلس االداره وبذات الصالحٌات  -1عاطؾ هادى مصطفى ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  556

 5222برلم       22111122السابمه. ، تارٌخ : 

اعاده تشكٌل مجلس االداره وبذات  -1درٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  حماده دمحم صالح عبد العزٌز ا -  552

 5222برلم       22111122الصالحٌات السابمه. ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 115 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

اعاده تشكٌل مجلس االداره وبذات الصالحٌات  -1مصطفى هادى مصطفى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  556

 5222برلم       22111122السابمه. ، تارٌخ : 

اعاده تشكٌل مجلس االداره وبذات  -1فاطمه الزهراء ٌوسؾ عبد النعٌم ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  551

 5222برلم       22111122الصالحٌات السابمه. ، تارٌخ : 

ة الشركة المائم لمدة ثالث سنوات تبدا محمود طاهر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تجدٌد تعٌٌن السادة اعضاء مجلس ادار -  562

مع استمرار شؽلهم لذات صفاتهم الوظٌفٌة  2222-12-31وحتى  2211-12- 31من تارٌخ انتهاء مدة تعٌٌن المجلس الجارٌة فى 

ؽٌٌر ، تارٌخ بالمجلس وتمتع كل منهم بكافة السلطات والصالحٌات الممنوحة له فى تمثٌل الشركة وادارتها والتولٌع نٌابة عنها دون ت

 112365برلم       22111122: 

محمود طاهر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تجدٌد تعٌٌن السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة المائم لمدة ثالث سنوات تبدا  -  561

م الوظٌفٌة مع استمرار شؽلهم لذات صفاته 2222-12-31وحتى  2211-12- 31من تارٌخ انتهاء مدة تعٌٌن المجلس الجارٌة فى 

بالمجلس وتمتع كل منهم بكافة السلطات والصالحٌات الممنوحة له فى تمثٌل الشركة وادارتها والتولٌع نٌابة عنها دون تؽٌٌر ، تارٌخ 

 112365برلم       22111122: 

لمدة ثالث سنوات تبدا محمود طاهر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تجدٌد تعٌٌن السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة المائم  -  562

مع استمرار شؽلهم لذات صفاتهم الوظٌفٌة  2222-12-31وحتى  2211-12- 31من تارٌخ انتهاء مدة تعٌٌن المجلس الجارٌة فى 

بالمجلس وتمتع كل منهم بكافة السلطات والصالحٌات الممنوحة له فى تمثٌل الشركة وادارتها والتولٌع نٌابة عنها دون تؽٌٌر ، تارٌخ 

 112365برلم       22111122: 

محمود طاهر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تجدٌد تعٌٌن السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة المائم لمدة ثالث سنوات تبدا  -  563

مع استمرار شؽلهم لذات صفاتهم الوظٌفٌة  2222-12-31وحتى  2211-12- 31من تارٌخ انتهاء مدة تعٌٌن المجلس الجارٌة فى 

لس وتمتع كل منهم بكافة السلطات والصالحٌات الممنوحة له فى تمثٌل الشركة وادارتها والتولٌع نٌابة عنها دون تؽٌٌر ، تارٌخ بالمج

 112365برلم       22111122: 

تبدا محمود طاهر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تجدٌد تعٌٌن السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة المائم لمدة ثالث سنوات  -  564

مع استمرار شؽلهم لذات صفاتهم الوظٌفٌة  2222-12-31وحتى  2211-12- 31من تارٌخ انتهاء مدة تعٌٌن المجلس الجارٌة فى 

بالمجلس وتمتع كل منهم بكافة السلطات والصالحٌات الممنوحة له فى تمثٌل الشركة وادارتها والتولٌع نٌابة عنها دون تؽٌٌر ، تارٌخ 

 112365  برلم     22111122: 

محمود طاهر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تجدٌد تعٌٌن السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة المائم لمدة ثالث سنوات تبدا  -  565

مع استمرار شؽلهم لذات صفاتهم الوظٌفٌة  2222-12-31وحتى  2211-12- 31من تارٌخ انتهاء مدة تعٌٌن المجلس الجارٌة فى 

بكافة السلطات والصالحٌات الممنوحة له فى تمثٌل الشركة وادارتها والتولٌع نٌابة عنها دون تؽٌٌر ، تارٌخ  بالمجلس وتمتع كل منهم

 112365برلم       22111122: 

محمود طاهر  شركة مساهمة  مدٌر و شرٌن  تجدٌد تعٌٌن السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة المائم لمدة ثالث سنوات تبدا  -  566

مع استمرار شؽلهم لذات صفاتهم الوظٌفٌة  2222-12-31وحتى  2211-12- 31من تارٌخ انتهاء مدة تعٌٌن المجلس الجارٌة فى 

سلطات والصالحٌات الممنوحة له فى تمثٌل الشركة وادارتها والتولٌع نٌابة عنها دون تؽٌٌر ، تارٌخ بالمجلس وتمتع كل منهم بكافة ال

 112365برلم       22111122: 

محمود طاهر  شركة مساهمة  مدٌر و شرٌن  تجدٌد تعٌٌن السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة المائم لمدة ثالث سنوات تبدا  -  562

مع استمرار شؽلهم لذات صفاتهم الوظٌفٌة  2222-12-31وحتى  2211-12- 31تعٌٌن المجلس الجارٌة فى من تارٌخ انتهاء مدة 

بالمجلس وتمتع كل منهم بكافة السلطات والصالحٌات الممنوحة له فى تمثٌل الشركة وادارتها والتولٌع نٌابة عنها دون تؽٌٌر ، تارٌخ 

 112365برلم       22111122: 

ر  شركة مساهمة  مدٌر و شرٌن  تجدٌد تعٌٌن السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة المائم لمدة ثالث سنوات تبدا محمود طاه -  566

مع استمرار شؽلهم لذات صفاتهم الوظٌفٌة  2222-12-31وحتى  2211-12- 31من تارٌخ انتهاء مدة تعٌٌن المجلس الجارٌة فى 

الممنوحة له فى تمثٌل الشركة وادارتها والتولٌع نٌابة عنها دون تؽٌٌر ، تارٌخ  بالمجلس وتمتع كل منهم بكافة السلطات والصالحٌات

 112365برلم       22111122: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 116 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

محمود طاهر  شركة مساهمة  مدٌر و شرٌن  تجدٌد تعٌٌن السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة المائم لمدة ثالث سنوات تبدا  -  561

مع استمرار شؽلهم لذات صفاتهم الوظٌفٌة  2222-12-31وحتى  2211-12- 31ارٌة فى من تارٌخ انتهاء مدة تعٌٌن المجلس الج

بالمجلس وتمتع كل منهم بكافة السلطات والصالحٌات الممنوحة له فى تمثٌل الشركة وادارتها والتولٌع نٌابة عنها دون تؽٌٌر ، تارٌخ 

 112365برلم       22111122: 

مدٌر و شرٌن  تجدٌد تعٌٌن السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة المائم لمدة ثالث سنوات تبدا محمود طاهر  شركة مساهمة   -  522

مع استمرار شؽلهم لذات صفاتهم الوظٌفٌة  2222-12-31وحتى  2211-12- 31من تارٌخ انتهاء مدة تعٌٌن المجلس الجارٌة فى 

تمثٌل الشركة وادارتها والتولٌع نٌابة عنها دون تؽٌٌر ، تارٌخ بالمجلس وتمتع كل منهم بكافة السلطات والصالحٌات الممنوحة له فى 

 112365برلم       22111122: 

محمود طاهر  شركة مساهمة  مدٌر و شرٌن  تجدٌد تعٌٌن السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة المائم لمدة ثالث سنوات تبدا  -  521

مع استمرار شؽلهم لذات صفاتهم الوظٌفٌة  2222-12-31وحتى  2211-12- 31من تارٌخ انتهاء مدة تعٌٌن المجلس الجارٌة فى 

بالمجلس وتمتع كل منهم بكافة السلطات والصالحٌات الممنوحة له فى تمثٌل الشركة وادارتها والتولٌع نٌابة عنها دون تؽٌٌر ، تارٌخ 

 112365برلم       22111122: 

تجدٌد مده مجلس االداره وتحدٌد صالحٌاته.الى من السٌد / -جلس ادارة  دمحم محمود احمد عبادى  شركة مساهمة  عضو م -  522

رئٌس مجلس االدارة أ/ براق عبد محمود العبادى او نائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب / المهندس / عبد الحلٌم ماهر عبد 

لؽٌر والتولٌع نٌابة عن الشركة لدى الؽٌر وفتح المادر عبد الرحمن التولٌع على معامالت وتعهدات الشركة وتمثٌل الشركة امام ا

الحسابات بالنبون واالٌداع والسحب مجتمعٌن او منفردٌن والى منهما فى ذلن كافة الصالحٌات الممنوحة وٌجوز الى منهما تفوٌض 

 6321برلم       22111122او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اختصاصاته ، تارٌخ : 

تجدٌد مده مجلس االداره وتحدٌد صالحٌاته.الى من السٌد -لعبادى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  براق عبد محمود ا -  523

/ رئٌس مجلس االدارة أ/ براق عبد محمود العبادى او نائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب / المهندس / عبد الحلٌم ماهر 

الشركة وتمثٌل الشركة امام الؽٌر والتولٌع نٌابة عن الشركة لدى الؽٌر وفتح عبد المادر عبد الرحمن التولٌع على معامالت وتعهدات 

الحسابات بالنبون واالٌداع والسحب مجتمعٌن او منفردٌن والى منهما فى ذلن كافة الصالحٌات الممنوحة وٌجوز الى منهما تفوٌض 

 6321برلم       22111122او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اختصاصاته ، تارٌخ : 

تجدٌد مده مجلس االداره وتحدٌد صالحٌاته.الى من -رشا وحٌد الدٌن على جرار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  524

السٌد / رئٌس مجلس االدارة أ/ براق عبد محمود العبادى او نائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب / المهندس / عبد الحلٌم 

لتولٌع على معامالت وتعهدات الشركة وتمثٌل الشركة امام الؽٌر والتولٌع نٌابة عن الشركة لدى الؽٌر ماهر عبد المادر عبد الرحمن ا

وفتح الحسابات بالنبون واالٌداع والسحب مجتمعٌن او منفردٌن والى منهما فى ذلن كافة الصالحٌات الممنوحة وٌجوز الى منهما 

 6321برلم       22111122ارٌخ : تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اختصاصاته ، ت

تجدٌد مده مجلس -عبد الحلٌم ماهر عبد المادر عبد الرحمن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب   -  525

االداره وتحدٌد صالحٌاته.الى من السٌد / رئٌس مجلس االدارة أ/ براق عبد محمود العبادى او نائب رئٌس مجلس االدارة والعضو 

منتدب / المهندس / عبد الحلٌم ماهر عبد المادر عبد الرحمن التولٌع على معامالت وتعهدات الشركة وتمثٌل الشركة امام الؽٌر ال

والتولٌع نٌابة عن الشركة لدى الؽٌر وفتح الحسابات بالنبون واالٌداع والسحب مجتمعٌن او منفردٌن والى منهما فى ذلن كافة 

برلم       22111122الى منهما تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اختصاصاته ، تارٌخ : الصالحٌات الممنوحة وٌجوز 

6321 

-السٌوؾ  -ش ادٌب معمد  - 2فاطمة عنتر فوزى صادق  شركة مساهمة  مدٌر فرع  بالعنوان عمارة بانوراما السٌوؾ  -  526

 12216برلم       22111122االسكندرٌة ) استماله ( ، تارٌخ : 

 1212برلم       22111122عبٌر دمحم على عبد السالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  522

 1212برلم       22111122عمر احمد حامد محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  526

 1212برلم       22111122: أحمد حامد محمود ٌوسؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ  -  521

 1212برلم       22111122هشام أحمد حامد محمود ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  562



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 112 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    22111122دمحم رإوؾ دمحم احمد الساللى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  561

 5411برلم   

    22111122اٌناس دمحم السٌد عطٌة عبدالموى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  562

 5411برلم   

    22111122عالء دمحم السٌد عطٌة عبد الموى  شركة مساهمة  عضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  563

 5411برلم   

د المحسن عبد المادر  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : ٌحٌى عب -  564

 5411برلم       22111122

أحمد حامد محمود ٌوسؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض األستاذ/ أحمد حامد محمود ٌوسؾ رئٌس مجلس  -  565

 اإلدارة أمام المضاء منفرداً 

األستاذ/ أحمد حامد محمود ٌوسؾ رئٌس مجلس اإلدارة واألستاذ/ هشام أحمد حامد محمود ٌوسؾ عضو مجلس اإلدارة  وتفوٌض

واالستاذ/ عمر احمد حامد محمود ٌوسؾ عضو مجلس االدارة منفردٌن أو مجتمعٌن فً حك التولٌع على كافة العمود و التعالدات 

فتح اإلعتمادات و ؼلمها و إصدار الشٌكات و الكمبٌاالت و تظهرها و كذلن تمثٌل وحك اإللتراض و الرهن و السحب من البنون و 

 1212برلم       22111122الشركة أمام كافة الجهات الرسمٌة و الؽٌر ، تارٌخ : 

 أحمد حامد محمود ٌوسؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  رسمٌة وكذلن كافة المعامالت و بٌع و شراء أي أصل من -  566

أصول الشركة والتسهٌالت البنكٌة التً ٌحتاجها العمل بالشركة و كذلن تمثٌل الشركة أمام الجهات الحكومٌة والهٌئات الحكومٌة و 

الؽٌر حكومٌة و الشهر العماري و تفوٌض الؽٌر من المحاسبٌن و المحامٌٌن والمدٌرٌن والهٌئة العامة للتؤمٌنات اإلجتماعٌة والهٌئة 

 1212برلم       22111122على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارن المصرٌة. ، تارٌخ :  العامة للرلابة

امٌره مصطفى دمحم الولٌلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالتها من عضوٌه مجلس االداره ، تارٌخ :  -  562

 61232برلم       22111122

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالتها من عضوٌه مجلس االداره ، تارٌخ سلمى محمود مدحت دمحم الولٌلى   -  566

 61232برلم       22111122: 

دمحم محمود مدحت دمحم الولٌلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالتها من عضوٌه مجلس االداره ، تارٌخ :  -  561

 61232برلم       22111122

ً دمحم محمود الولٌلً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تم لبول استمالتها من عضوٌه مجلس االداره ، تارٌخ : مصطف -  512

 61232برلم       22111122

محمود مدحت دمحم محمود الولٌلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالتها من عضوٌه مجلس االداره ،  -  511

 61232برلم       22111122تارٌخ : 

 61232برلم       22111122امٌره مصطفى دمحم الولٌلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  512

برلم       22111122سلمى محمود مدحت دمحم الولٌلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  513

61232 

برلم       22111122دمحم محمود مدحت دمحم الولٌلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  514

61232 

برلم       22111122مصطفً دمحم محمود الولٌلً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  515

61232 

برلم       22111122ى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ : محمود مدحت دمحم محمود الولٌل -  516

61232 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 116 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

امٌره مصطفى دمحم الولٌلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة بنفس االختصاصات و  -  512

 61232برلم       22111122الصلحٌات السابمة ، تارٌخ : 

ت دمحم الولٌلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة بنفس االختصاصات و سلمى محمود مدح -  516

 61232برلم       22111122الصلحٌات السابمة ، تارٌخ : 

دمحم محمود مدحت دمحم الولٌلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة بنفس االختصاصات و  -  511

 61232برلم       22111122ت السابمة ، تارٌخ : الصلحٌا

مصطفً دمحم محمود الولٌلً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة بنفس االختصاصات و  -  622

 61232برلم       22111122الصلحٌات السابمة ، تارٌخ : 

و مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة بنفس االختصاصات و محمود مدحت دمحم محمود الولٌلى  شركة مساهمة  عض -  621

 61232برلم       22111122الصلحٌات السابمة ، تارٌخ : 

 6625برلم       22111122دمحم كٌالنً أحمد دمحم أحمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  622

 6625برلم       22111122عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : مجدي سعٌد دمحم دمحم النمكً  شركة مساهمة   -  623

 6625برلم       22111122إبراهٌم إبراهٌم الشربٌنً سلٌمان  شركة مساهمة  عضو منتدب   ، تارٌخ :  -  624

 6625برلم       22111122دمحم أحمد السٌد محمود السبخً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  625

دمحم كٌالنً أحمد دمحم أحمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل  -  626

شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ولمجلس اإلدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

  -ن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ولكال من :مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع ع

ولرئٌس مجلس اإلدارة )دمحم أحمد السٌد محمود السبخى ( منفردا أو للعضو المنتدب )إبراهٌم إبراهٌم الشربٌنى سلٌمان( مجتمعا مع 

    22111122، تارٌخ :  أٌا منا عضو مجلس اإلدارة )دمحم كٌالنى أحمد دمحم أحمد( أو عضو مجلس اإلدارة ) مجدى سعٌد دمحم دمحم

 6625برلم   

مجدي سعٌد دمحم دمحم النمكً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل  -  622

الء شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ولمجلس اإلدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وك

  -مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ولكال من :

ولرئٌس مجلس اإلدارة )دمحم أحمد السٌد محمود السبخى ( منفردا أو للعضو المنتدب )إبراهٌم إبراهٌم الشربٌنى سلٌمان( مجتمعا مع 

    22111122عضو مجلس اإلدارة ) مجدى سعٌد دمحم دمحم ، تارٌخ :  أٌا منا عضو مجلس اإلدارة )دمحم كٌالنى أحمد دمحم أحمد( أو

 6625برلم   

إبراهٌم إبراهٌم الشربٌنً سلٌمان  شركة مساهمة  عضو منتدب  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل  -  626

إلدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ولمجلس ا

  -مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ولكال من :

ولرئٌس مجلس اإلدارة )دمحم أحمد السٌد محمود السبخى ( منفردا أو للعضو المنتدب )إبراهٌم إبراهٌم الشربٌنى سلٌمان( مجتمعا مع 

    22111122اإلدارة )دمحم كٌالنى أحمد دمحم أحمد( أو عضو مجلس اإلدارة ) مجدى سعٌد دمحم دمحم ، تارٌخ : أٌا منا عضو مجلس 

 6625برلم   

دمحم أحمد السٌد محمود السبخً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل  -  621

معامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ولمجلس اإلدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء شخص مفوض بالتولٌع على هذه ال

  -مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ولكال من :



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شربٌنى سلٌمان( مجتمعا مع ولرئٌس مجلس اإلدارة )دمحم أحمد السٌد محمود السبخى ( منفردا أو للعضو المنتدب )إبراهٌم إبراهٌم ال

    22111122أٌا منا عضو مجلس اإلدارة )دمحم كٌالنى أحمد دمحم أحمد( أو عضو مجلس اإلدارة ) مجدى سعٌد دمحم دمحم ، تارٌخ : 

 6625برلم   

 دمحم كٌالنً أحمد دمحم أحمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  النمكى (الحك  -  612

  

الشركة أمام البنون والسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات واإلفراج عن رأسمال الشركة من البنن فى فتح الحسابات بإسم 

وإصدار خطابات الضمان وفتح اإلعتمادات المستندٌة والحك فى إجراء كافة العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركة وعلى 

رتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد م

وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت ، تارٌخ : 

 6625برلم       22111122

 دارة  النمكى (الحك مجدي سعٌد دمحم دمحم النمكً  شركة مساهمة  عضو مجلس ا -  611

  

فى فتح الحسابات بإسم الشركة أمام البنون والسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات واإلفراج عن رأسمال الشركة من البنن 

وإصدار خطابات الضمان وفتح اإلعتمادات المستندٌة والحك فى إجراء كافة العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركة وعلى 

ٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع األخص تعٌ

وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت ، تارٌخ : 

 6625برلم       22111122

 إبراهٌم الشربٌنً سلٌمان  شركة مساهمة  عضو منتدب  النمكى (الحك إبراهٌم  -  612

  

فى فتح الحسابات بإسم الشركة أمام البنون والسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات واإلفراج عن رأسمال الشركة من البنن 

امالت الداخله ضمن ؼرض الشركة وعلى وإصدار خطابات الضمان وفتح اإلعتمادات المستندٌة والحك فى إجراء كافة العمود والمع

األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع 

خ : وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت ، تارٌ

 6625برلم       22111122

 دمحم أحمد السٌد محمود السبخً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  النمكى (الحك  -  613

  

فى فتح الحسابات بإسم الشركة أمام البنون والسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات واإلفراج عن رأسمال الشركة من البنن 

دات المستندٌة والحك فى إجراء كافة العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركة وعلى وإصدار خطابات الضمان وفتح اإلعتما

األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع 

والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت ، تارٌخ : وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود 

 6625برلم       22111122

 دمحم كٌالنً أحمد دمحم أحمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة -  614

بالنمد أو باألجل ولهم حك التولٌع على عمود األشتران فى تؤسٌس الشركات وتعدٌل النظام األساسى للشركة ولهم حك شراء وبٌع  

جمٌع المهمات والبضائع والمنموالت والعمارات واألراضى والسٌارات والتولٌع على تلن العمود أمام مصلحة الشهر العمارى 

وتمثٌلها أمام الؽٌر والتولٌع عن الشركة والتعامل بؤسمها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة والرسمٌة  والتوثٌك ولهم حك إدارة الشركة

والوزارات واألجهزة التنفٌذٌة التابعة للدولة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص ومصلحة الجوازات ، تارٌخ : 

 6625برلم       22111122

 نمكً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركةمجدي سعٌد دمحم دمحم ال -  615



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 222 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

بالنمد أو باألجل ولهم حك التولٌع على عمود األشتران فى تؤسٌس الشركات وتعدٌل النظام األساسى للشركة ولهم حك شراء وبٌع  

لشهر العمارى جمٌع المهمات والبضائع والمنموالت والعمارات واألراضى والسٌارات والتولٌع على تلن العمود أمام مصلحة ا

والتوثٌك ولهم حك إدارة الشركة وتمثٌلها أمام الؽٌر والتولٌع عن الشركة والتعامل بؤسمها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة والرسمٌة 

والوزارات واألجهزة التنفٌذٌة التابعة للدولة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص ومصلحة الجوازات ، تارٌخ : 

 6625برلم       22111122

 إبراهٌم إبراهٌم الشربٌنً سلٌمان  شركة مساهمة  عضو منتدب  الشركة -  616

بالنمد أو باألجل ولهم حك التولٌع على عمود األشتران فى تؤسٌس الشركات وتعدٌل النظام األساسى للشركة ولهم حك شراء وبٌع  

ٌارات والتولٌع على تلن العمود أمام مصلحة الشهر العمارى جمٌع المهمات والبضائع والمنموالت والعمارات واألراضى والس

والتوثٌك ولهم حك إدارة الشركة وتمثٌلها أمام الؽٌر والتولٌع عن الشركة والتعامل بؤسمها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة والرسمٌة 

لخاص ومصلحة الجوازات ، تارٌخ : والوزارات واألجهزة التنفٌذٌة التابعة للدولة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع ا

 6625برلم       22111122

 دمحم أحمد السٌد محمود السبخً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الشركة -  612

بالنمد أو باألجل ولهم حك التولٌع على عمود األشتران فى تؤسٌس الشركات وتعدٌل النظام األساسى للشركة ولهم حك شراء وبٌع  

ت والبضائع والمنموالت والعمارات واألراضى والسٌارات والتولٌع على تلن العمود أمام مصلحة الشهر العمارى جمٌع المهما

والتوثٌك ولهم حك إدارة الشركة وتمثٌلها أمام الؽٌر والتولٌع عن الشركة والتعامل بؤسمها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة والرسمٌة 

للدولة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص ومصلحة الجوازات ، تارٌخ :  والوزارات واألجهزة التنفٌذٌة التابعة

 6625برلم       22111122

دمحم كٌالنً أحمد دمحم أحمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والهجرة والجنسٌة ومصلحة الجمارن والسجل التجارى  -  616

للرلابة على الصادرات والواردات وجمٌع السفارات والمنصلٌات داخل وخارج  والشهر العمارى وهٌئة األستثمار والهٌئة العامة

جمهورٌة مصر العربٌة والموانى والمطارات وكافة األجهزة التابعة لألحٌاء بكافة محافظات الجمهورٌة ولهم حك توكٌل وتفوٌض 

 6625برلم       22111122الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر . ، تارٌخ : 

سعٌد دمحم دمحم النمكً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والهجرة والجنسٌة ومصلحة الجمارن والسجل التجارى مجدي  -  611

والشهر العمارى وهٌئة األستثمار والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وجمٌع السفارات والمنصلٌات داخل وخارج 

ة األجهزة التابعة لألحٌاء بكافة محافظات الجمهورٌة ولهم حك توكٌل وتفوٌض جمهورٌة مصر العربٌة والموانى والمطارات وكاف

 6625برلم       22111122الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر . ، تارٌخ : 

إبراهٌم إبراهٌم الشربٌنً سلٌمان  شركة مساهمة  عضو منتدب  والهجرة والجنسٌة ومصلحة الجمارن والسجل التجارى  -  622

ى وهٌئة األستثمار والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وجمٌع السفارات والمنصلٌات داخل وخارج والشهر العمار

جمهورٌة مصر العربٌة والموانى والمطارات وكافة األجهزة التابعة لألحٌاء بكافة محافظات الجمهورٌة ولهم حك توكٌل وتفوٌض 

 6625برلم       22111122الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر . ، تارٌخ : 

دمحم أحمد السٌد محمود السبخً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والهجرة والجنسٌة ومصلحة الجمارن والسجل  -  621

التجارى والشهر العمارى وهٌئة األستثمار والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وجمٌع السفارات والمنصلٌات داخل 

مصر العربٌة والموانى والمطارات وكافة األجهزة التابعة لألحٌاء بكافة محافظات الجمهورٌة ولهم حك توكٌل وخارج جمهورٌة 

 6625برلم       22111122وتفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر . ، تارٌخ : 

ها مع الؽٌر وله منفردا فً هذا محمود عبدالفتاح ٌوسؾ العطار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌر الشركة فً عاللت -  622

 الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به

صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌر منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها 

 امام

ٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكوم

 البنون



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 221 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       22111112والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات و االفراج عن راس المال وكافة صور التعامل ، تارٌخ : 

13222 

 دٌر  مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع علىمحمود عبدالفتاح ٌوسؾ العطار  ذات مسئولٌة محدودة  م -  623

 الشٌكات وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن له حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول

ك لبض ودفع الشركة وممتلكاتها العمارٌة وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله ح

 المبالػ

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

 الشركه

 13222برلم       22111112بالنمد او باالجل وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

الشٌخ  -مشروع وٌستاون  2نبٌل موسى دمحم نور الدٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الشركة الكائن فى : المطعة رلم اٌمان  -  624

وله كافة الصالحٌات االدارٌة فى التعامل معكافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة الخاصة   -الجٌزة  -السادس من اكتوبر  -زاٌد 

 2515  برلم     22111111بالفرع ، تارٌخ : 

ابراهٌم مسعود ابراهٌم مسعود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نمله من  مساعد رئٌس الشركه للعملٌات وعضو  -  625

وتكلٌفة خبٌر بمستوى مساعد رئٌس شركة بشركة  -الى لشؽل وظٌفة خبٌر بمستوى مساعد رئٌس شركة بالشركة   -مجلس االداره

    22111111مٌام باعمال وظٌفة رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب للشركة ، تارٌخ : بترول الصحراء الؽربٌة )وٌبكو ( لل

 6631برلم   

عمر علً عمر خضر  شركة مساهمة  عضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ) وتظل الصالحٌات المعمول بها من لبل  -  626

 14216برلم       22111111كما هى دون تعدٌل ( ، تارٌخ : 

دمحم عبدالستار سٌد احمد  شركة مساهمة  عضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ) وتظل الصالحٌات المعمول بها من  -  622

 14216برلم       22111111لبل كما هى دون تعدٌل ( ، تارٌخ : 

جلس االدارة ) وتظل حسن دمحم عفٌفً التلبانً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تشكٌل م -  626

 14216برلم       22111111الصالحٌات المعمول بها من لبل كما هى دون تعدٌل ( ، تارٌخ : 

جابر ابراهٌم حسٌن محمود  شركة مساهمة  عضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ) وتظل الصالحٌات المعمول بها  -  621

 14216برلم       22111111من لبل كما هى دون تعدٌل ( ، تارٌخ : 

ابو المكارم ابو المكارم دمحم شافع  شركة مساهمة  عضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ) وتظل الصالحٌات المعمول  -  632

 14216برلم       22111111بها من لبل كما هى دون تعدٌل ( ، تارٌخ : 

 14216برلم       22111111 عمر علً عمر خضر  شركة مساهمة  عضو منتدب   ، تارٌخ : -  631

 14216برلم       22111111دمحم عبدالستار سٌد احمد  شركة مساهمة  عضو منتدب   ، تارٌخ :  -  632

 14216برلم       22111111حسن دمحم عفٌفً التلبانً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :  -  633

 14216برلم       22111111جابر ابراهٌم حسٌن محمود  شركة مساهمة  عضو منتدب   ، تارٌخ :  -  634

 14216برلم       22111111ابو المكارم ابو المكارم دمحم شافع  شركة مساهمة  عضو منتدب   ، تارٌخ :  -  635

بسٌدى عبد  4للشركة الكائن فى شاطى لرٌة مرسٌلٌا بٌتش -1 دمحم ؼرٌب دمحم دمحم داود  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  -  636

للشركة الكائن -2محافظة مطروح    -بحرى طرٌك اسكندرٌة مطروح الساحل الشمالى -تمرٌبا  124ن -بالساحل الشمالى -الرحمن 

محافظة -روح الساحلى بحرى طرٌك اسكندرٌة مط-تمرٌبا  21بالساحل الشمالى عند الكٌلو  3فى : شاطئ لرٌة مرسٌلٌا بٌتش 

 3422برلم       22111111مطروح ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 222 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

محمود السٌد احمد عبد النبى شاهٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تحدٌد المفوضٌن بالتولٌع من اعضاء مجلس  -  632

ٌع  بالسحب  واالفراج عن راسمال االدارة وتحدٌد اختصاصهم فى التولٌع وذلن على النحو التالً :  لرئٌس مجلس االدارة حك التول

الشركة المودع بالبنن   و  لرئٌس مجلس االدارة ولنائب رئٌس مجلس االدارة  وللعضو المنتدب  )مجتمعٌن او منفردٌن ( الحك فى 

الخاص  التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع

 12342برلم       22111111بكافة اشكالهم ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى و وكالء الشركة ، تارٌخ : 

محمود السٌد احمد عبد النبى شاهٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم حك لبض و دفع  -  636

 لسندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة ا

  

الى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من اٌداع والتولٌع على الشٌكات والسحب 

 بنون والمصارؾ والتولٌع على  الشـٌـكـاتوفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع ال

 12342برلم       22111111وحك فتح االعتمادات المستندٌة وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وذلن فى حدود ، تارٌخ : 

ى( )ثالثة مالٌٌن  جنٌة مصر 3222222محمود السٌد احمد عبد النبى شاهٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مبلػ  -  631

ج م )ثالثة مالٌٌن  جنٌة مصرى  ( فٌلزم تولٌع اثنان  من المفوضٌن بالتولٌعات   3222222شهرٌاً  فاذا تجاوز حد السحب عن  

من مجلس االدارة  من  رئٌس مجلس االدارة  او  نائب رئٌس مجلس االدارة او العضو المنتدب )اثنان منهم على االلل (    وٌكون 

مجلس االدارة ولنائب رئٌس مجلس االدارة  وللعضو المنتدب فى  حك االلتراض والرهن وحك كفالة الؽٌر  التولٌع مجتمعٌن لرئٌس

 12342برلم       22111111والتولٌع نٌابة عن الشركة فى ذلن الشؤن وكذلن حك التولٌع على عمود ، تارٌخ : 

ادارة  البٌع والرهن الصول الشركة و ممتلكاتها  محمود السٌد احمد عبد النبى شاهٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس -  642

العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها  والتولٌع نٌابة عن الشركة ولهم حك توكٌل وتفوٌض 

برلم       22111111الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر.)على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمة الجمعٌة العامة لالختصاصا ( ، تارٌخ : 

12342 

هٌثم على عبد هللا ابو مضاوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تحدٌد اختصاصات مجلس اإلدارة على  -  641

 . -النحو التالً: 

 ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص

 االدارة. مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس 

 ولمجلس االدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن .

ولرئٌس مجلس اإلدارة واعضاء مجلس االدارة المنتدبٌن مجتمعٌن اومنفردٌن  الحك فً التعامل كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر 

 الحكومٌة

 6622برلم       22111111البنون بالسحب واالٌداع والتولٌع على ، تارٌخ : والتعامل مع 

 هٌثم على عبد هللا ابو مضاوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الشٌكات واألفراج -  642

 عن راس مال الشرکه وفتح وؼلك الحسابات بؤسم ولصالح

د حك االلتراض والرهن ولهم مجتمعٌن الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما الشرکه وتحمٌما الؼرضها ولهم مجتمعٌن او منفر

 6622برلم       22111111سبك . ، تارٌخ : 

مدٌر عام المرالبة  -دمحم على دمحم على عاصى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نمل السٌد / دمحم على دمحم على عاصى  -  643

لشؽل وظٌفة مدٌر عام الشئون المالٌة وااللتصادٌة  -وااللتصادٌة بشركة بترول الصحراء الؽربٌة  المالٌة )ندبا ( بالشئون المالٌة

 6631برلم       22111111)ندبا ( وعضو مجلس االدارة بالشركة ، تارٌخ : 

صات رئٌس تمت الموافمة على تحدٌد االختصا ممتاز احمد رضوان علوان مملد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  " -  644

 -مجلس االدارة  لتصبح على النحو التالى :



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 223 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ٌملن حك التولٌع على كل تعالدات وتعهدات الشركة  االستاذ / ممتاز احمد رضوان علوان مملد رئٌس مجلس الدارة والعضو 

الحٌاء والمحافظات المنتدب وله حك التعامل باسم الشركة  امام الشهر العمارى ومؤمورٌتها ومدٌرٌة المساحة وخطوط التنظٌم وا

 والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ومدٌرٌة االسكان

وجمٌع الوزارات وشركات الكهرباء والمٌاه والؽاز الطبٌعى والصرؾ الصحى والتلٌفونات وكافة الجهات الحكومٌة ، تارٌخ : 

 13245برلم       22111111

مجلس ادارة  وؼٌر الحكومٌة ولطاع االعمال العام والمطاعٌن ممتاز احمد رضوان علوان مملد  شركة مساهمة  رئٌس  -  645

العام والخاص  وادارات المرور  المختلفة بكافة اشكالهم وكذلن صور التعامل مع البنون والمصارؾ بما فٌها االلتراض والرهن 

باتهم  واجورهم وله الحك فى والتولٌع على كافة عمود الشراء والبٌع وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى الشركة وتحدٌد مرت

توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر )على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمة الرجمعٌة العامة لالختصاص( ، تارٌخ : 

 13245برلم       22111111

عة للبترول دمحم حامد حسٌن دراهم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  انهاء اعارتة من العمل  بشركة جنوب الضب -  646

اعارتة مدٌر عام باالستكشاؾ بشركة عجٌبه للبترول  -وعودتة لشؽل وظٌفتة االصلٌة مدٌر عام باالستكشاؾ بشركة عجٌبه للبترول 

    22111111لشؽل وظٌفة مدٌر عام االستكشاؾ وعضو بمجلس االدارة بشركة بترول الصحراء الؽربٌة ) وٌبكو ( ، تارٌخ : 

 6631برلم   

بمشروع جلٌم باى ) - B13 ؼرٌب دمحم دمحم داود  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  للشركة الكائن المحل التجارى رلم دمحم -  642

    22111111محافظة االسكندرٌة تحت مسمى كور كوفادو ، تارٌخ :  -التابع لحى شرق االسكندرٌة  -بمنطمة جلٌم  -لسان جلٌم ( 

 3422برلم   

لٌمان دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شرٌؾ دمحم س -  646

شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

نفردٌن أو مجتمعٌن. ولرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس االدارة مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة م

 مجتمعٌن  وللعضو المنتدب  منفردا حك السحب واالٌداع من البنون

 وحك التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة  وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام  ولطاع االعمال 

 4532برلم       22111111والمطاع الخاص ، تارٌخ : 

اسامة زٌن العابدٌن عمر مصطفى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة  -  641

وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة 

حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن. ولرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس  مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا

 مجلس االدارة مجتمعٌن  وللعضو المنتدب  منفردا حك السحب واالٌداع من البنون

 وحك التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة  وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام  ولطاع االعمال 

 4532برلم       22111111لمطاع الخاص ، تارٌخ : وا

دمحم حسٌن عبد العزٌز ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل  -  652

دة مدٌرٌن أو وكالء شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن ع

مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن. ولرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس االدارة 

 مجتمعٌن  وللعضو المنتدب  منفردا حك السحب واالٌداع من البنون

 الحكومٌة والمطاع العام  ولطاع االعمال وحك التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة  وؼٌر 

 4532برلم       22111111والمطاع الخاص ، تارٌخ : 

احمد عبد المجٌد محمود سٌد احمد ؼالب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة  -  651

مجلس اإلدارة، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة  وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 224 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن. ولرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس 

 مجلس االدارة مجتمعٌن  وللعضو المنتدب  منفردا حك السحب واالٌداع من البنون

 ة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة  وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام  ولطاع االعمال وحك التعامل باسم الشرك

 4532برلم       22111111والمطاع الخاص ، تارٌخ : 

ممدوح عبد السمٌع مصطفى رمضان السما  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة  -  652

ص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة وتعهداتها كل شخ

مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن. ولرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس 

 لسحب واالٌداع من البنونمجلس االدارة مجتمعٌن  وللعضو المنتدب  منفردا حك ا

 وحك التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة  وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام  ولطاع االعمال 

 4532برلم       22111111والمطاع الخاص ، تارٌخ : 

لتولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها عبد العزٌز حسٌن عبد العزٌز ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو منتدب  ٌملن حك ا -  653

كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو 

وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن. ولرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس 

 دارة مجتمعٌن  وللعضو المنتدب  منفردا حك السحب واالٌداع من البنوناال

 وحك التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة  وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام  ولطاع االعمال 

 4532برلم       22111111والمطاع الخاص ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بكافة أشكالهم وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً   شرٌؾ دمحم سلٌمان دمحم سلٌمان -  654

 ووكالء الشركة وتحدٌد مرتد واجورهم وحك و

 لبض ودفع المبالػ المالٌة وتولٌع وتحوٌل وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة وله إبرام كافة العمود والمشترطات  

ت الشركة بالنمد أو باألجل ولهم حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : و الصفمات التً تتعلك بمعامال

 4532برلم       22111111

اسامة زٌن العابدٌن عمر مصطفى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  بكافة أشكالهم وله الحك فً تعٌٌن وعزل  -  655

 هم وحك ومستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتد واجور

 لبض ودفع المبالػ المالٌة وتولٌع وتحوٌل وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة وله إبرام كافة العمود والمشترطات  

و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ولهم حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 4532برلم       22111111

دمحم حسٌن عبد العزٌز ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بكافة أشكالهم وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً  -  656

 ووكالء الشركة وتحدٌد مرتد واجورهم وحك و

 ترطات  لبض ودفع المبالػ المالٌة وتولٌع وتحوٌل وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة وله إبرام كافة العمود والمش

و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ولهم حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 4532برلم       22111111

احمد عبد المجٌد محمود سٌد احمد ؼالب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بكافة أشكالهم وله الحك فً تعٌٌن وعزل  -  652

 خدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتد واجورهم وحك ومست

 لبض ودفع المبالػ المالٌة وتولٌع وتحوٌل وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة وله إبرام كافة العمود والمشترطات  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 225 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ر ، تارٌخ : و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ولهم حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذك

 4532برلم       22111111

ممدوح عبد السمٌع مصطفى رمضان السما  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بكافة أشكالهم وله الحك فً تعٌٌن وعزل  -  656

 مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتد واجورهم وحك و

 نٌة والتجارٌة وله إبرام كافة العمود والمشترطات  لبض ودفع المبالػ المالٌة وتولٌع وتحوٌل وتسدٌد كافة السندات اإلذ

و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ولهم حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 4532برلم       22111111

عبد العزٌز حسٌن عبد العزٌز ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو منتدب  بكافة أشكالهم وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً  -  651

 ووكالء الشركة وتحدٌد مرتد واجورهم وحك و

 ترطات  لبض ودفع المبالػ المالٌة وتولٌع وتحوٌل وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة وله إبرام كافة العمود والمش

و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ولهم حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 4532برلم       22111111

شرٌؾ دمحم سلٌمان دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌدة بموجب محضر  -  662

 4532برلم       22111111، تارٌخ :  2211-1-15عٌة عامة عادٌة المنعمدة فى جم

اسامة زٌن العابدٌن عمر مصطفى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌدة بموجب  -  661

 4532برلم       22111111، تارٌخ :  2211-1-15محضر جمعٌة عامة عادٌة المنعمدة فى 

دمحم حسٌن عبد العزٌز ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌدة بموجب محضر  -  662

 4532برلم       22111111، تارٌخ :  2211-1-15جمعٌة عامة عادٌة المنعمدة فى 

ارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌدة بموجب احمد عبد المجٌد محمود سٌد احمد ؼالب  شركة مساهمة  عضو مجلس اد -  663

 4532برلم       22111111، تارٌخ :  2211-1-15محضر جمعٌة عامة عادٌة المنعمدة فى 

ممدوح عبد السمٌع مصطفى رمضان السما  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌدة  -  664

 4532برلم       22111111، تارٌخ :  2211-1-15لمنعمدة فى بموجب محضر جمعٌة عامة عادٌة ا

عبد العزٌز حسٌن عبد العزٌز ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌدة بموجب محضر  -  665

 4532برلم       22111111، تارٌخ :  2211-1-15جمعٌة عامة عادٌة المنعمدة فى 

 6426برلم       22111111راهٌم عبد العزٌز حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : التابعى اب -  666

 6426برلم       22111111محمود رمزى محمود ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  662

 س مجلس ادارة  تكون اختصاصاته على الوجه التالً :التابعى ابراهٌم عبد العزٌز حسٌن  شركة مساهمة  رئٌ -  666

الحك فً التعامل وتمثٌل الشركة أمام كافة الهٌئات والوزارات واإلدارات المختصة بما فٌها اإلدارة العامة للشركات والهٌئة العامة 

موٌن والعدل وإداراتهم المختلفة وسجل للرلابة المالٌة والهٌئة العامة لإلستثمار والمناطك الحرة ووزارات التجارة والصناعة والت

الموردٌن والوكالء التجارٌٌن والؽرفة التجارٌة ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارن وكذا التعامل مع إدارات المرور فً ترخٌص 

 6426برلم       22111111المركبات وتسلٌم وتسلم اللوحات المعدنٌة وكذلن الهٌئة العامة ، تارٌخ : 

 رمزى محمود ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تكون اختصاصاته على الوجه التالً :محمود  -  661

الحك فً التعامل وتمثٌل الشركة أمام كافة الهٌئات والوزارات واإلدارات المختصة بما فٌها اإلدارة العامة للشركات والهٌئة العامة 

الحرة ووزارات التجارة والصناعة والتموٌن والعدل وإداراتهم المختلفة وسجل  للرلابة المالٌة والهٌئة العامة لإلستثمار والمناطك
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 226 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الموردٌن والوكالء التجارٌٌن والؽرفة التجارٌة ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارن وكذا التعامل مع إدارات المرور فً ترخٌص 

 6426برلم       22111111المركبات وتسلٌم وتسلم اللوحات المعدنٌة وكذلن الهٌئة العامة ، تارٌخ : 

التابعى ابراهٌم عبد العزٌز حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  للتؤمٌنات اإلجتماعٌة والشهر العماري والهٌئة  -  622

العامة للبترول وشركات البترول وإدارة الجوازات والهجرة والجنسٌة ومكاتب العمل والجمارن بكافة منافذها والتوكٌالت المالحٌة 

وشحن البضائع واإلفراج عنها وتجدٌد رخص المركبات وكذلن التمثٌل أمام جمٌع الجهات والوزارات الحكومٌة والجهات ؼٌر 

الحكومٌة والمٌام بالتولٌع وتمدٌم وإستالم جمٌع المستندات الالزمة واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لمشروطٌة وتسجٌل الشركات 

 6426برلم       22111111تعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها ، تارٌخ : طبماً ألحكام المانون وكذلن ال

محمود رمزى محمود ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  للتؤمٌنات اإلجتماعٌة والشهر العماري والهٌئة العامة  -  621

بكافة منافذها والتوكٌالت المالحٌة وشحن  للبترول وشركات البترول وإدارة الجوازات والهجرة والجنسٌة ومكاتب العمل والجمارن

البضائع واإلفراج عنها وتجدٌد رخص المركبات وكذلن التمثٌل أمام جمٌع الجهات والوزارات الحكومٌة والجهات ؼٌر الحكومٌة 

شركات طبماً ألحكام والمٌام بالتولٌع وتمدٌم وإستالم جمٌع المستندات الالزمة واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لمشروطٌة وتسجٌل ال

 6426برلم       22111111المانون وكذلن التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها ، تارٌخ : 

التابعى ابراهٌم عبد العزٌز حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  أمام جمٌع البنون فً السحب واإلٌداع والتولٌع  -  622

ات وشهادات الضمان وفتح اإلعتمادات واإلفراج عن رأس المال وكذلن التعامل على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وإصدار خطاب

أمام السجل التجاري وجهاز شئون البٌئة وحك التولٌع على عمود بٌع وشراء أصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واألراضً 

كة وكذلن حك توكٌل أوتفوٌض الؽٌر فً والسٌارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلن التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشر

 6426برلم       22111111كل أو بعض ما ذكر .) على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمة الجمعٌة العامة ( ، تارٌخ : 

محمود رمزى محمود ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  أمام جمٌع البنون فً السحب واإلٌداع والتولٌع على  -  623

وفتح وؼلك الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وفتح اإلعتمادات واإلفراج عن رأس المال وكذلن التعامل أمام الشٌكات 

السجل التجاري وجهاز شئون البٌئة وحك التولٌع على عمود بٌع وشراء أصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واألراضً والسٌارات 

لى عمود المرض والرهن باسم الشركة وكذلن حك توكٌل أوتفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض باسم الشركة ولمصلحتها وكذلن التولٌع ع

 6426برلم       22111111ما ذكر .) على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمة الجمعٌة العامة ( ، تارٌخ : 

برلم       22111111حسن عطٌه صالح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  624

122162 

برلم       22111111كمال دمحم منصور لمر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  625

122162 

    22111111دمحم سٌد عبد السالم عبد السالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  626

 122162برلم   

مفرح دمحم ابراهٌم البلتاجى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  622

 122162برلم       22111111

    22111111احمد دمحم عبد المنعم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  626

 122162برلم   

برلم       22111111عمر ٌحٌى إٌهاب عسكر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  621

122162 

    22111111عبد السمٌع دمحم عبد السمٌع السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  662

 122162م   برل

 122162برلم       22111111حسن عطٌه صالح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن مصر ، تارٌخ :  -  661

برلم       22111111كمال دمحم منصور لمر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن مصر ، تارٌخ :  -  662

122162 
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برلم       22111111دمحم سٌد عبد السالم عبد السالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن مصر ، تارٌخ :  -  663

122162 

مفرح دمحم ابراهٌم البلتاجى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن بنن مصر ، تارٌخ :  -  664

 122162برلم       22111111

برلم       22111111احمد دمحم عبد المنعم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن مصر ، تارٌخ :  -  665

122162 

برلم       22111111عمر ٌحٌى إٌهاب عسكر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن مصر ، تارٌخ :  -  666

122162 

    22111111ٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن مصر ، تارٌخ : عبد السمٌع دمحم عبد السمٌع الس -  662

 122162برلم   

 122162برلم       22111111حسن عطٌه صالح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن بنن مصر ، تارٌخ :  -  666

 122162برلم       22111111رٌخ : كمال دمحم منصور لمر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن بنن مصر ، تا -  661

برلم       22111111دمحم سٌد عبد السالم عبد السالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن بنن مصر ، تارٌخ :  -  612

122162 

    22111111مفرح دمحم ابراهٌم البلتاجى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  عن بنن مصر ، تارٌخ :  -  611

 122162برلم   

برلم       22111111احمد دمحم عبد المنعم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن بنن مصر ، تارٌخ :  -  612

122162 

 122162برلم       22111111عمر ٌحٌى إٌهاب عسكر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن بنن مصر ، تارٌخ :  -  613

برلم       22111111سمٌع السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن بنن مصر ، تارٌخ : عبد السمٌع دمحم عبد ال -  614

122162 

 122162برلم       22111111حسن عطٌه صالح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن مصر ، تارٌخ :  -  615

برلم       22111111ن بنن مصر ، تارٌخ : كمال دمحم منصور لمر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال ع -  616

122162 

برلم       22111111دمحم سٌد عبد السالم عبد السالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن مصر ، تارٌخ :  -  612

122162 

مصر ، تارٌخ : مفرح دمحم ابراهٌم البلتاجى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن بنن  -  616

 122162برلم       22111111

برلم       22111111احمد دمحم عبد المنعم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن مصر ، تارٌخ :  -  611

122162 

  برلم     22111111عمر ٌحٌى إٌهاب عسكر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن مصر ، تارٌخ :  -  222

122162 

    22111111عبد السمٌع دمحم عبد السمٌع السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن مصر ، تارٌخ :  -  221

 122162برلم   

 122162برلم       22111111حسن عطٌه صالح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن مصر ، تارٌخ :  -  222



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 226 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       22111111ور لمر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن مصر ، تارٌخ : كمال دمحم منص -  223

122162 

برلم       22111111دمحم سٌد عبد السالم عبد السالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن مصر ، تارٌخ :  -  224

122162 

ة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن بنن مصر ، تارٌخ : مفرح دمحم ابراهٌم البلتاجى  شركة مساهم -  225

 122162برلم       22111111

برلم       22111111احمد دمحم عبد المنعم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن مصر ، تارٌخ :  -  226

122162 

برلم       22111111ممثال عن بنن مصر ، تارٌخ : عمر ٌحٌى إٌهاب عسكر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  222

122162 

    22111111عبد السمٌع دمحم عبد السمٌع السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن مصر ، تارٌخ :  -  226

 122162برلم   

 122162برلم       22111111حسن عطٌه صالح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لبنن مصر ، تارٌخ :  -  221

برلم       22111111كمال دمحم منصور لمر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لبنن مصر ، تارٌخ :  -  212

122162 

برلم       22111111دمحم سٌد عبد السالم عبد السالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لبنن مصر ، تارٌخ :  -  211

122162 

    22111111مفرح دمحم ابراهٌم البلتاجى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثالن لبنن مصر ، تارٌخ :  -  212

 122162برلم   

برلم       22111111احمد دمحم عبد المنعم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لبنن مصر ، تارٌخ :  -  213

122162 

برلم       22111111ى إٌهاب عسكر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لبنن مصر ، تارٌخ : عمر ٌحٌ -  214

122162 

برلم       22111111عبد السمٌع دمحم عبد السمٌع السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لبنن مصر ، تارٌخ :  -  215

122162 

 122162برلم       22111111مجلس ادارة  ممثالن لبنن مصر ، تارٌخ : حسن عطٌه صالح  شركة مساهمة  عضو  -  216

برلم       22111111كمال دمحم منصور لمر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لبنن مصر ، تارٌخ :  -  212

122162 

برلم       22111111، تارٌخ :  دمحم سٌد عبد السالم عبد السالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لبنن مصر -  216

122162 

    22111111مفرح دمحم ابراهٌم البلتاجى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثالن لبنن مصر ، تارٌخ :  -  211

 122162برلم   

برلم       22111111احمد دمحم عبد المنعم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لبنن مصر ، تارٌخ :  -  222

122162 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 221 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       22111111عمر ٌحٌى إٌهاب عسكر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لبنن مصر ، تارٌخ :  -  221

122162 

برلم       22111111عبد السمٌع دمحم عبد السمٌع السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالن لبنن مصر ، تارٌخ :  -  222

122162 

عزت على احمد على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اضافة لرئٌس مجلس االدارة منفردا حك التعامل مع كافة  -  223

 -الجهات الحكومٌة والبنون والتولٌع على الشٌكات والرهن واالٌداع وااللتراض والتعامل مع كافة البنون بهذا الخصوص 

 6461برلم       22111111لصالحٌات رئٌس مجلس االدارة ، تارٌخ : 

نواؾ بن حمود بن محسن الحربى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منح السادة أعضاء مجلس اإلدارة الصالحٌات  -  224

 -االتٌة :

السٌد/ نواؾ بن حمود بن محسن الحربً والسٌد/ عبد هللا بن حمود بن محسن الحربً والسٌد/ ناصر بن بخٌت بن صمائل المطرفً 

 او منفردٌن ()مجتمعٌن 

لهم حك التولٌع بالسحب واالفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنن والتولٌع علً الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌة وعملٌات 

السحب واالٌداع وحك الرهن وااللتراض وفتح خطابات الضمان  ولهم حك التولٌع علً معامالت الشركة وتعالداتها وشراء وبٌع 

 13646برلم       22111111ه  ولهم الحك فً التعامل ، تارٌخ : األصول الثابت

نواؾ بن حمود بن محسن الحربى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر  -  225

الؽٌر فً كل او بعض ماذكر.)  حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال  والمطاع الخاص بكافة اشكالها ولهم حك توكٌل او تفوٌض

 13646برلم       22111111على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمة الجمعٌة العامة لالختصاص ( ، تارٌخ : 

 2632برلم       22111111سامح سعد محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  226

 2632برلم       22111111لس ادارة  استماله ، تارٌخ : سامح سعد محمود  شركة مساهمة  عضو مج -  222

برلم       22111111ٌاسر سعٌد دمحم ٌالوت  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  226

2632 

برلم       22111111ٌاسر سعٌد دمحم ٌالوت  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  221

2632 

 2632برلم       22111111محمود سعٌد محمود ٌالوت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  232

 2632برلم       22111111محمود سعٌد محمود ٌالوت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  231

 2632برلم       22111111شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  ماجدة محمود رٌاض الؽنٌمى  -  232

 2632برلم       22111111ماجدة محمود رٌاض الؽنٌمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  233

 2632برلم       22111111حسن احمد حسن أبو الفتوح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  234

 2632برلم       22111111حسن احمد حسن أبو الفتوح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  235

 2632برلم       22111111ابراهٌم حسٌن بدر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  236

 2632برلم       22111111مة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : ابراهٌم حسٌن بدر  شركة مساه -  232

 2632برلم       22111111حمدى محمود دمحم على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  236

 2632برلم       22111111حمدى محمود دمحم على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  231



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 212 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 2632برلم       22111111بهاء الدٌن محمود مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  242

 2632برلم       22111111ارة  استماله ، تارٌخ : بهاء الدٌن محمود مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس اد -  241

 2632برلم       22111111سامح سعد محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  242

 2632برلم       22111111سامح سعد محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  243

برلم       22111111ٌالوت  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  ٌاسر سعٌد دمحم -  244

2632 

برلم       22111111ٌاسر سعٌد دمحم ٌالوت  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  245

2632 

 2632برلم       22111111ادارة  استماله ، تارٌخ : محمود سعٌد محمود ٌالوت  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  246

 2632برلم       22111111محمود سعٌد محمود ٌالوت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  242

 2632برلم       22111111ماجدة محمود رٌاض الؽنٌمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  246

 2632برلم       22111111ماجدة محمود رٌاض الؽنٌمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  241

 2632برلم       22111111حسن احمد حسن أبو الفتوح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  252

 2632برلم       22111111جلس ادارة  استماله ، تارٌخ : حسن احمد حسن أبو الفتوح  شركة مساهمة  عضو م -  251

 2632برلم       22111111ابراهٌم حسٌن بدر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  252

 2632برلم       22111111ابراهٌم حسٌن بدر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  253

 2632برلم       22111111محمود دمحم على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  حمدى -  254

 2632برلم       22111111حمدى محمود دمحم على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  255

 2632برلم       22111111تارٌخ :  بهاء الدٌن محمود مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، -  256

 2632برلم       22111111بهاء الدٌن محمود مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  252

 سامح سعد محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة تعٌٌن اعضاء مجلس اإلدارة  -  256

 تحدٌد اإلختصاصات : .1

سعٌد دمحم ٌالوت رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فى المٌام بكافة مهام المدٌر التنفٌذى للشركة وتمثٌل الشركة تفوٌض ٌاسر 

امام كافة الجهات الحكومٌة والهٌئات العامة والوزارات واجراءات التعالدات وٌكزن مسإالً لانونٌاً عن االلتزامات والمسإلٌات 

 ع على عمود التعدٌالت الشركة امام الهٌئة العامة لالستثمار والشهر العمارى والسجل التجارى ، الناتجة عن نشاط الشركة و التولٌ

 2632برلم       22111111وتفوٌض السٌد / عادل سعد الدٌن عبدالمجٌد ، تارٌخ : 

 سامح سعد محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة تعٌٌن اعضاء مجلس اإلدارة  -  251

 حدٌد اإلختصاصات :ت .1

تفوٌض ٌاسر سعٌد دمحم ٌالوت رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فى المٌام بكافة مهام المدٌر التنفٌذى للشركة وتمثٌل الشركة 

امام كافة الجهات الحكومٌة والهٌئات العامة والوزارات واجراءات التعالدات وٌكزن مسإالً لانونٌاً عن االلتزامات والمسإلٌات 

 ناتجة عن نشاط الشركة و التولٌع على عمود التعدٌالت الشركة امام الهٌئة العامة لالستثمار والشهر العمارى والسجل التجارى ، ال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 211 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 2632برلم       22111111وتفوٌض السٌد / عادل سعد الدٌن عبدالمجٌد ، تارٌخ : 

 منتدب  تجدٌد مدة تعٌٌن اعضاء مجلس اإلدارة ٌاسر سعٌد دمحم ٌالوت  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو  -  262

 تحدٌد اإلختصاصات : .1

تفوٌض ٌاسر سعٌد دمحم ٌالوت رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فى المٌام بكافة مهام المدٌر التنفٌذى للشركة وتمثٌل الشركة 

امام كافة الجهات الحكومٌة والهٌئات العامة والوزارات واجراءات التعالدات وٌكزن مسإالً لانونٌاً عن االلتزامات والمسإلٌات 

 كة و التولٌع على عمود التعدٌالت الشركة امام الهٌئة العامة لالستثمار والشهر العمارى والسجل التجارى ، الناتجة عن نشاط الشر

 2632برلم       22111111وتفوٌض السٌد / عادل سعد الدٌن عبدالمجٌد ، تارٌخ : 

 عٌٌن اعضاء مجلس اإلدارة ٌاسر سعٌد دمحم ٌالوت  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد مدة ت -  261

 تحدٌد اإلختصاصات : .1

تفوٌض ٌاسر سعٌد دمحم ٌالوت رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فى المٌام بكافة مهام المدٌر التنفٌذى للشركة وتمثٌل الشركة 

 ً عن االلتزامات والمسإلٌات  امام كافة الجهات الحكومٌة والهٌئات العامة والوزارات واجراءات التعالدات وٌكزن مسإالً لانونٌا

 الناتجة عن نشاط الشركة و التولٌع على عمود التعدٌالت الشركة امام الهٌئة العامة لالستثمار والشهر العمارى والسجل التجارى ، 

 2632برلم       22111111وتفوٌض السٌد / عادل سعد الدٌن عبدالمجٌد ، تارٌخ : 

 ة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة تعٌٌن اعضاء مجلس اإلدارة محمود سعٌد محمود ٌالوت  شرك -  262

 تحدٌد اإلختصاصات : .1

تفوٌض ٌاسر سعٌد دمحم ٌالوت رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فى المٌام بكافة مهام المدٌر التنفٌذى للشركة وتمثٌل الشركة 

جراءات التعالدات وٌكزن مسإالً لانونٌاً عن االلتزامات والمسإلٌات امام كافة الجهات الحكومٌة والهٌئات العامة والوزارات وا

 الناتجة عن نشاط الشركة و التولٌع على عمود التعدٌالت الشركة امام الهٌئة العامة لالستثمار والشهر العمارى والسجل التجارى ، 

 2632برلم       22111111وتفوٌض السٌد / عادل سعد الدٌن عبدالمجٌد ، تارٌخ : 

 محمود سعٌد محمود ٌالوت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة تعٌٌن اعضاء مجلس اإلدارة  -  263

 تحدٌد اإلختصاصات : .1

تفوٌض ٌاسر سعٌد دمحم ٌالوت رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فى المٌام بكافة مهام المدٌر التنفٌذى للشركة وتمثٌل الشركة 

الحكومٌة والهٌئات العامة والوزارات واجراءات التعالدات وٌكزن مسإالً لانونٌاً عن االلتزامات والمسإلٌات امام كافة الجهات 

 الناتجة عن نشاط الشركة و التولٌع على عمود التعدٌالت الشركة امام الهٌئة العامة لالستثمار والشهر العمارى والسجل التجارى ، 

 2632برلم       22111111لمجٌد ، تارٌخ : وتفوٌض السٌد / عادل سعد الدٌن عبدا

 ماجدة محمود رٌاض الؽنٌمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة تعٌٌن اعضاء مجلس اإلدارة  -  264

 تحدٌد اإلختصاصات : .1

للشركة وتمثٌل الشركة  تفوٌض ٌاسر سعٌد دمحم ٌالوت رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فى المٌام بكافة مهام المدٌر التنفٌذى

امام كافة الجهات الحكومٌة والهٌئات العامة والوزارات واجراءات التعالدات وٌكزن مسإالً لانونٌاً عن االلتزامات والمسإلٌات 

 ى ، الناتجة عن نشاط الشركة و التولٌع على عمود التعدٌالت الشركة امام الهٌئة العامة لالستثمار والشهر العمارى والسجل التجار

 2632برلم       22111111وتفوٌض السٌد / عادل سعد الدٌن عبدالمجٌد ، تارٌخ : 

 ماجدة محمود رٌاض الؽنٌمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة تعٌٌن اعضاء مجلس اإلدارة  -  265



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 212 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تحدٌد اإلختصاصات : .1

دب فى المٌام بكافة مهام المدٌر التنفٌذى للشركة وتمثٌل الشركة تفوٌض ٌاسر سعٌد دمحم ٌالوت رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنت

امام كافة الجهات الحكومٌة والهٌئات العامة والوزارات واجراءات التعالدات وٌكزن مسإالً لانونٌاً عن االلتزامات والمسإلٌات 

 لالستثمار والشهر العمارى والسجل التجارى ،  الناتجة عن نشاط الشركة و التولٌع على عمود التعدٌالت الشركة امام الهٌئة العامة

 2632برلم       22111111وتفوٌض السٌد / عادل سعد الدٌن عبدالمجٌد ، تارٌخ : 

 حسن احمد حسن أبو الفتوح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة تعٌٌن اعضاء مجلس اإلدارة  -  266

 تحدٌد اإلختصاصات : .1

 ٌالوت رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فى المٌام بكافة مهام المدٌر التنفٌذى للشركة وتمثٌل الشركة تفوٌض ٌاسر سعٌد دمحم

امام كافة الجهات الحكومٌة والهٌئات العامة والوزارات واجراءات التعالدات وٌكزن مسإالً لانونٌاً عن االلتزامات والمسإلٌات 

 ود التعدٌالت الشركة امام الهٌئة العامة لالستثمار والشهر العمارى والسجل التجارى ، الناتجة عن نشاط الشركة و التولٌع على عم

 2632برلم       22111111وتفوٌض السٌد / عادل سعد الدٌن عبدالمجٌد ، تارٌخ : 

 حسن احمد حسن أبو الفتوح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة تعٌٌن اعضاء مجلس اإلدارة  -  262

 تحدٌد اإلختصاصات : .1

تفوٌض ٌاسر سعٌد دمحم ٌالوت رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فى المٌام بكافة مهام المدٌر التنفٌذى للشركة وتمثٌل الشركة 

امام كافة الجهات الحكومٌة والهٌئات العامة والوزارات واجراءات التعالدات وٌكزن مسإالً لانونٌاً عن االلتزامات والمسإلٌات 

 لناتجة عن نشاط الشركة و التولٌع على عمود التعدٌالت الشركة امام الهٌئة العامة لالستثمار والشهر العمارى والسجل التجارى ، ا

 2632برلم       22111111وتفوٌض السٌد / عادل سعد الدٌن عبدالمجٌد ، تارٌخ : 

 ابراهٌم حسٌن بدر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة تعٌٌن اعضاء مجلس اإلدارة  -  266

 تحدٌد اإلختصاصات : .1

تفوٌض ٌاسر سعٌد دمحم ٌالوت رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فى المٌام بكافة مهام المدٌر التنفٌذى للشركة وتمثٌل الشركة 

والهٌئات العامة والوزارات واجراءات التعالدات وٌكزن مسإالً لانونٌاً عن االلتزامات والمسإلٌات امام كافة الجهات الحكومٌة 

 الناتجة عن نشاط الشركة و التولٌع على عمود التعدٌالت الشركة امام الهٌئة العامة لالستثمار والشهر العمارى والسجل التجارى ، 

 2632برلم       22111111ارٌخ : وتفوٌض السٌد / عادل سعد الدٌن عبدالمجٌد ، ت

 ابراهٌم حسٌن بدر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة تعٌٌن اعضاء مجلس اإلدارة  -  261

 تحدٌد اإلختصاصات : .1

شركة تفوٌض ٌاسر سعٌد دمحم ٌالوت رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فى المٌام بكافة مهام المدٌر التنفٌذى للشركة وتمثٌل ال

امام كافة الجهات الحكومٌة والهٌئات العامة والوزارات واجراءات التعالدات وٌكزن مسإالً لانونٌاً عن االلتزامات والمسإلٌات 

 الناتجة عن نشاط الشركة و التولٌع على عمود التعدٌالت الشركة امام الهٌئة العامة لالستثمار والشهر العمارى والسجل التجارى ، 

 2632برلم       22111111/ عادل سعد الدٌن عبدالمجٌد ، تارٌخ :  وتفوٌض السٌد

 حمدى محمود دمحم على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة تعٌٌن اعضاء مجلس اإلدارة  -  222

 تحدٌد اإلختصاصات : .1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 213 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

م المدٌر التنفٌذى للشركة وتمثٌل الشركة تفوٌض ٌاسر سعٌد دمحم ٌالوت رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فى المٌام بكافة مها

امام كافة الجهات الحكومٌة والهٌئات العامة والوزارات واجراءات التعالدات وٌكزن مسإالً لانونٌاً عن االلتزامات والمسإلٌات 

 ارى والسجل التجارى ، الناتجة عن نشاط الشركة و التولٌع على عمود التعدٌالت الشركة امام الهٌئة العامة لالستثمار والشهر العم

 2632برلم       22111111وتفوٌض السٌد / عادل سعد الدٌن عبدالمجٌد ، تارٌخ : 

 حمدى محمود دمحم على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة تعٌٌن اعضاء مجلس اإلدارة  -  221

 تحدٌد اإلختصاصات : .1

والعضو المنتدب فى المٌام بكافة مهام المدٌر التنفٌذى للشركة وتمثٌل الشركة تفوٌض ٌاسر سعٌد دمحم ٌالوت رئٌس مجلس اإلدارة 

امام كافة الجهات الحكومٌة والهٌئات العامة والوزارات واجراءات التعالدات وٌكزن مسإالً لانونٌاً عن االلتزامات والمسإلٌات 

 لهٌئة العامة لالستثمار والشهر العمارى والسجل التجارى ، الناتجة عن نشاط الشركة و التولٌع على عمود التعدٌالت الشركة امام ا

 2632برلم       22111111وتفوٌض السٌد / عادل سعد الدٌن عبدالمجٌد ، تارٌخ : 

 بهاء الدٌن محمود مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة تعٌٌن اعضاء مجلس اإلدارة  -  222

 تحدٌد اإلختصاصات : .1

سر سعٌد دمحم ٌالوت رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فى المٌام بكافة مهام المدٌر التنفٌذى للشركة وتمثٌل الشركة تفوٌض ٌا

امام كافة الجهات الحكومٌة والهٌئات العامة والوزارات واجراءات التعالدات وٌكزن مسإالً لانونٌاً عن االلتزامات والمسإلٌات 

 ولٌع على عمود التعدٌالت الشركة امام الهٌئة العامة لالستثمار والشهر العمارى والسجل التجارى ، الناتجة عن نشاط الشركة و الت

 2632برلم       22111111وتفوٌض السٌد / عادل سعد الدٌن عبدالمجٌد ، تارٌخ : 

 دارة بهاء الدٌن محمود مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة تعٌٌن اعضاء مجلس اإل -  223

 تحدٌد اإلختصاصات : .1

تفوٌض ٌاسر سعٌد دمحم ٌالوت رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فى المٌام بكافة مهام المدٌر التنفٌذى للشركة وتمثٌل الشركة 

لمسإلٌات امام كافة الجهات الحكومٌة والهٌئات العامة والوزارات واجراءات التعالدات وٌكزن مسإالً لانونٌاً عن االلتزامات وا

 الناتجة عن نشاط الشركة و التولٌع على عمود التعدٌالت الشركة امام الهٌئة العامة لالستثمار والشهر العمارى والسجل التجارى ، 

 2632برلم       22111111وتفوٌض السٌد / عادل سعد الدٌن عبدالمجٌد ، تارٌخ : 

عطٌة  ـ والسٌد / أمن حسٌن كمال الدٌن سعٌد مجتمعٌن او سامح سعد محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  224

 منفردٌن فى التولٌع عن الشركة  امام البنون وحك السحب واإلٌداع والتولٌع على التسهٌالت اإلئتمانٌة 

عٌة والمروض وإصدار خطابات الضمان  وشراء وبٌع ورهن األصول وبٌع االراضى المملوكة للشركة والتعامل مع الجمعٌة الزرا

بالمنصورٌة  و األصالح الزراعى فى نمل الحٌازة من والى الشركة للؽٌر و ولبض واستالم الثمن ولهما فى ذلن اوسع السلطات و 

 2632برلم       22111111تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

أمن حسٌن كمال الدٌن سعٌد مجتمعٌن او سامح سعد محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عطٌة  ـ والسٌد /  -  225

 منفردٌن فى التولٌع عن الشركة  امام البنون وحك السحب واإلٌداع والتولٌع على التسهٌالت اإلئتمانٌة 

والمروض وإصدار خطابات الضمان  وشراء وبٌع ورهن األصول وبٌع االراضى المملوكة للشركة والتعامل مع الجمعٌة الزراعٌة 

األصالح الزراعى فى نمل الحٌازة من والى الشركة للؽٌر و ولبض واستالم الثمن ولهما فى ذلن اوسع السلطات و  بالمنصورٌة  و

 2632برلم       22111111تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

ٌاسر سعٌد دمحم ٌالوت  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  عطٌة  ـ والسٌد / أمن حسٌن كمال الدٌن سعٌد  -  226

 مجتمعٌن او منفردٌن فى التولٌع عن الشركة  امام البنون وحك السحب واإلٌداع والتولٌع على التسهٌالت اإلئتمانٌة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 214 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

بٌع ورهن األصول وبٌع االراضى المملوكة للشركة والتعامل مع الجمعٌة الزراعٌة والمروض وإصدار خطابات الضمان  وشراء و

بالمنصورٌة  و األصالح الزراعى فى نمل الحٌازة من والى الشركة للؽٌر و ولبض واستالم الثمن ولهما فى ذلن اوسع السلطات و 

 2632برلم       22111111تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

ٌاسر سعٌد دمحم ٌالوت  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  عطٌة  ـ والسٌد / أمن حسٌن كمال الدٌن سعٌد  -  222

 مجتمعٌن او منفردٌن فى التولٌع عن الشركة  امام البنون وحك السحب واإلٌداع والتولٌع على التسهٌالت اإلئتمانٌة 

وبٌع ورهن األصول وبٌع االراضى المملوكة للشركة والتعامل مع الجمعٌة الزراعٌة والمروض وإصدار خطابات الضمان  وشراء 

بالمنصورٌة  و األصالح الزراعى فى نمل الحٌازة من والى الشركة للؽٌر و ولبض واستالم الثمن ولهما فى ذلن اوسع السلطات و 

 2632برلم       22111111تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

محمود سعٌد محمود ٌالوت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عطٌة  ـ والسٌد / أمن حسٌن كمال الدٌن سعٌد مجتمعٌن  -  226

 او منفردٌن فى التولٌع عن الشركة  امام البنون وحك السحب واإلٌداع والتولٌع على التسهٌالت اإلئتمانٌة 

األصول وبٌع االراضى المملوكة للشركة والتعامل مع الجمعٌة الزراعٌة  والمروض وإصدار خطابات الضمان  وشراء وبٌع ورهن

بالمنصورٌة  و األصالح الزراعى فى نمل الحٌازة من والى الشركة للؽٌر و ولبض واستالم الثمن ولهما فى ذلن اوسع السلطات و 

 2632برلم       22111111تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

محمود سعٌد محمود ٌالوت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عطٌة  ـ والسٌد / أمن حسٌن كمال الدٌن سعٌد مجتمعٌن  -  221

 او منفردٌن فى التولٌع عن الشركة  امام البنون وحك السحب واإلٌداع والتولٌع على التسهٌالت اإلئتمانٌة 

بٌع االراضى المملوكة للشركة والتعامل مع الجمعٌة الزراعٌة والمروض وإصدار خطابات الضمان  وشراء وبٌع ورهن األصول و

بالمنصورٌة  و األصالح الزراعى فى نمل الحٌازة من والى الشركة للؽٌر و ولبض واستالم الثمن ولهما فى ذلن اوسع السلطات و 

 2632برلم       22111111تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

ود رٌاض الؽنٌمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عطٌة  ـ والسٌد / أمن حسٌن كمال الدٌن سعٌد مجتمعٌن ماجدة محم -  262

 او منفردٌن فى التولٌع عن الشركة  امام البنون وحك السحب واإلٌداع والتولٌع على التسهٌالت اإلئتمانٌة 

راضى المملوكة للشركة والتعامل مع الجمعٌة الزراعٌة والمروض وإصدار خطابات الضمان  وشراء وبٌع ورهن األصول وبٌع اال

بالمنصورٌة  و األصالح الزراعى فى نمل الحٌازة من والى الشركة للؽٌر و ولبض واستالم الثمن ولهما فى ذلن اوسع السلطات و 

 2632برلم       22111111تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

الؽنٌمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عطٌة  ـ والسٌد / أمن حسٌن كمال الدٌن سعٌد مجتمعٌن  ماجدة محمود رٌاض -  261

 او منفردٌن فى التولٌع عن الشركة  امام البنون وحك السحب واإلٌداع والتولٌع على التسهٌالت اإلئتمانٌة 

مملوكة للشركة والتعامل مع الجمعٌة الزراعٌة والمروض وإصدار خطابات الضمان  وشراء وبٌع ورهن األصول وبٌع االراضى ال

بالمنصورٌة  و األصالح الزراعى فى نمل الحٌازة من والى الشركة للؽٌر و ولبض واستالم الثمن ولهما فى ذلن اوسع السلطات و 

 2632برلم       22111111تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عطٌة  ـ والسٌد / أمن حسٌن كمال الدٌن سعٌد مجتمعٌن   حسن احمد حسن أبو الفتوح -  262

 او منفردٌن فى التولٌع عن الشركة  امام البنون وحك السحب واإلٌداع والتولٌع على التسهٌالت اإلئتمانٌة 

لشركة والتعامل مع الجمعٌة الزراعٌة والمروض وإصدار خطابات الضمان  وشراء وبٌع ورهن األصول وبٌع االراضى المملوكة ل

بالمنصورٌة  و األصالح الزراعى فى نمل الحٌازة من والى الشركة للؽٌر و ولبض واستالم الثمن ولهما فى ذلن اوسع السلطات و 

 2632برلم       22111111تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

ساهمة  عضو مجلس ادارة  عطٌة  ـ والسٌد / أمن حسٌن كمال الدٌن سعٌد مجتمعٌن حسن احمد حسن أبو الفتوح  شركة م -  263

 او منفردٌن فى التولٌع عن الشركة  امام البنون وحك السحب واإلٌداع والتولٌع على التسهٌالت اإلئتمانٌة 

لتعامل مع الجمعٌة الزراعٌة والمروض وإصدار خطابات الضمان  وشراء وبٌع ورهن األصول وبٌع االراضى المملوكة للشركة وا

بالمنصورٌة  و األصالح الزراعى فى نمل الحٌازة من والى الشركة للؽٌر و ولبض واستالم الثمن ولهما فى ذلن اوسع السلطات و 

 2632برلم       22111111تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 215 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ادارة  عطٌة  ـ والسٌد / أمن حسٌن كمال الدٌن سعٌد مجتمعٌن او  ابراهٌم حسٌن بدر  شركة مساهمة  عضو مجلس -  264

 منفردٌن فى التولٌع عن الشركة  امام البنون وحك السحب واإلٌداع والتولٌع على التسهٌالت اإلئتمانٌة 

ٌة الزراعٌة والمروض وإصدار خطابات الضمان  وشراء وبٌع ورهن األصول وبٌع االراضى المملوكة للشركة والتعامل مع الجمع

بالمنصورٌة  و األصالح الزراعى فى نمل الحٌازة من والى الشركة للؽٌر و ولبض واستالم الثمن ولهما فى ذلن اوسع السلطات و 

 2632برلم       22111111تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

والسٌد / أمن حسٌن كمال الدٌن سعٌد مجتمعٌن او  ابراهٌم حسٌن بدر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عطٌة  ـ -  265

 منفردٌن فى التولٌع عن الشركة  امام البنون وحك السحب واإلٌداع والتولٌع على التسهٌالت اإلئتمانٌة 

والمروض وإصدار خطابات الضمان  وشراء وبٌع ورهن األصول وبٌع االراضى المملوكة للشركة والتعامل مع الجمعٌة الزراعٌة 

منصورٌة  و األصالح الزراعى فى نمل الحٌازة من والى الشركة للؽٌر و ولبض واستالم الثمن ولهما فى ذلن اوسع السلطات و بال

 2632برلم       22111111تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

ن حسٌن كمال الدٌن سعٌد مجتمعٌن او حمدى محمود دمحم على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عطٌة  ـ والسٌد / أم -  266

 منفردٌن فى التولٌع عن الشركة  امام البنون وحك السحب واإلٌداع والتولٌع على التسهٌالت اإلئتمانٌة 

والمروض وإصدار خطابات الضمان  وشراء وبٌع ورهن األصول وبٌع االراضى المملوكة للشركة والتعامل مع الجمعٌة الزراعٌة 

ألصالح الزراعى فى نمل الحٌازة من والى الشركة للؽٌر و ولبض واستالم الثمن ولهما فى ذلن اوسع السلطات و بالمنصورٌة  و ا

 2632برلم       22111111تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

الدٌن سعٌد مجتمعٌن او حمدى محمود دمحم على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عطٌة  ـ والسٌد / أمن حسٌن كمال  -  262

 منفردٌن فى التولٌع عن الشركة  امام البنون وحك السحب واإلٌداع والتولٌع على التسهٌالت اإلئتمانٌة 

والمروض وإصدار خطابات الضمان  وشراء وبٌع ورهن األصول وبٌع االراضى المملوكة للشركة والتعامل مع الجمعٌة الزراعٌة 

عى فى نمل الحٌازة من والى الشركة للؽٌر و ولبض واستالم الثمن ولهما فى ذلن اوسع السلطات و بالمنصورٌة  و األصالح الزرا

 2632برلم       22111111تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

د مجتمعٌن بهاء الدٌن محمود مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عطٌة  ـ والسٌد / أمن حسٌن كمال الدٌن سعٌ -  266

 او منفردٌن فى التولٌع عن الشركة  امام البنون وحك السحب واإلٌداع والتولٌع على التسهٌالت اإلئتمانٌة 

والمروض وإصدار خطابات الضمان  وشراء وبٌع ورهن األصول وبٌع االراضى المملوكة للشركة والتعامل مع الجمعٌة الزراعٌة 

الحٌازة من والى الشركة للؽٌر و ولبض واستالم الثمن ولهما فى ذلن اوسع السلطات و  بالمنصورٌة  و األصالح الزراعى فى نمل

 2632برلم       22111111تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

 بهاء الدٌن محمود مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عطٌة  ـ والسٌد / أمن حسٌن كمال الدٌن سعٌد مجتمعٌن -  261

 او منفردٌن فى التولٌع عن الشركة  امام البنون وحك السحب واإلٌداع والتولٌع على التسهٌالت اإلئتمانٌة 

والمروض وإصدار خطابات الضمان  وشراء وبٌع ورهن األصول وبٌع االراضى المملوكة للشركة والتعامل مع الجمعٌة الزراعٌة 

من والى الشركة للؽٌر و ولبض واستالم الثمن ولهما فى ذلن اوسع السلطات و بالمنصورٌة  و األصالح الزراعى فى نمل الحٌازة 

 2632برلم       22111111تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

دمحم احمد السٌد حسن  شركة مساهمة  مدٌر  مسئول عن نشاط التخلٌص الجمركى بدال من االستاذ / اٌهاب محمود شرؾ ،  -  212

 12425برلم       22111112:  تارٌخ

 16542برلم       22111112احمد ابراهٌم احمد المالح  شركة مساهمة  مدٌر عام  لبول االستمالة ، تارٌخ :  -  211

 16542برلم       22111112فهمى دمحم جالل الدٌن السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول االستمالة ، تارٌخ :  -  212

احمد ابراهٌم احمد المالح  شركة مساهمة  مدٌر عام  تفوٌض السٌد/فهمى دمحم جالل الدٌن السٌد عضو مجلس ادارة و السٌد  -  213

/ ماجد طه ابراهٌم منصور مجتمعٌن او منفردٌن فى بٌع اى من السٌارات المملوكة للشركة و التولع على البٌع الخاصة بالسٌارات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 216 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تفوٌض السٌد/فهمى دمحم جالل الدٌن السٌد عضو مجلس ادارة و السٌد / ماجد طه ابراهٌم منصور مجتمعٌن   -امام الشهر العمارى 

 16542برلم       22111112او منفردٌن فى توثٌك شهادات الخبرة فى مصلحة الشهر العمارى ووزارة الخارجٌة ، تارٌخ : 

جلس ادارة  تفوٌض السٌد/فهمى دمحم جالل الدٌن السٌد عضو مجلس فهمى دمحم جالل الدٌن السٌد  شركة مساهمة  عضو م -  214

ادارة و السٌد / ماجد طه ابراهٌم منصور مجتمعٌن او منفردٌن فى بٌع اى من السٌارات المملوكة للشركة و التولع على البٌع 

جلس ادارة و السٌد / ماجد طه ابراهٌم تفوٌض السٌد/فهمى دمحم جالل الدٌن السٌد عضو م  -الخاصة بالسٌارات امام الشهر العمارى 

    22111112منصور مجتمعٌن او منفردٌن فى توثٌك شهادات الخبرة فى مصلحة الشهر العمارى ووزارة الخارجٌة ، تارٌخ : 

 16542برلم   

ة تحدٌد اختصاصات مجلس ادار -خٌري عبدالرازق عبدالعزٌز سعد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   -  215

 الشركة وذلن على النحو التالى :

ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس  -

االدارة ، ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو 

معٌن ، ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب السٌد/ مصطفى كمال ابراهٌم رجب ونائب رئٌس مجلس االدارة السٌد/ خٌرى مجت

 13541برلم       22111112عبدالرازق عبدالعزٌز سعد ) مجتمعٌن او منفردٌن ( الحك فى التعامل ، تارٌخ : 

 ابراهٌم عاطؾ دمحم الدمرداش -  216

 تحدٌد اختصاصات مجلس ادارة الشركة وذلن على النحو التالى : -مة  عضو مجلس ادارة  زرزور  شركة مساه

ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس  -

خولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو االدارة ، ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌ

مجتمعٌن ، ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب السٌد/ مصطفى كمال ابراهٌم رجب ونائب رئٌس مجلس االدارة السٌد/ خٌرى 

 13541برلم       22111112عبدالرازق عبدالعزٌز سعد ) مجتمعٌن او منفردٌن ( الحك فى التعامل ، تارٌخ : 

 عبداللطٌؾ عبدالعزٌز عبداللطٌؾ -  212

 تحدٌد اختصاصات مجلس ادارة الشركة وذلن على النحو التالى : -عطاهلل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   

ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس  -

رة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو االدارة ، ولمجلس االدا

مجتمعٌن ، ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب السٌد/ مصطفى كمال ابراهٌم رجب ونائب رئٌس مجلس االدارة السٌد/ خٌرى 

 13541برلم       22111112فى التعامل ، تارٌخ :  عبدالرازق عبدالعزٌز سعد ) مجتمعٌن او منفردٌن ( الحك

تحدٌد اختصاصات مجلس ادارة  -مصطفى كمال ابراهٌم رجب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   -  216

 الشركة وذلن على النحو التالى :

معامالت والتعهدات من مجلس ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه ال -

االدارة ، ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو 

مجتمعٌن ، ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب السٌد/ مصطفى كمال ابراهٌم رجب ونائب رئٌس مجلس االدارة السٌد/ خٌرى 

 13541برلم       22111112الرازق عبدالعزٌز سعد ) مجتمعٌن او منفردٌن ( الحك فى التعامل ، تارٌخ : عبد

تحدٌد اختصاصات مجلس ادارة الشركة وذلن على النحو  -دمحم زكى ابوالعال حربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  211

 التالى :

اتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهد -

االدارة ، ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو 

ئب رئٌس مجلس االدارة السٌد/ خٌرى مجتمعٌن ، ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب السٌد/ مصطفى كمال ابراهٌم رجب ونا

 13541برلم       22111112عبدالرازق عبدالعزٌز سعد ) مجتمعٌن او منفردٌن ( الحك فى التعامل ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 212 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

خٌري عبدالرازق عبدالعزٌز سعد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  باسم الشركة وضمن أؼراضها والتولٌع نٌابة  -  622

ع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن الحك فى عنها امام جمٌ

 التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع  والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات

  

مصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ واالفراج وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ول

    22111112والسحب عن رأس المال المودع فى البنن وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها ولهما حك التولٌع ، تارٌخ : 

 13541برلم   

 ابراهٌم عاطؾ دمحم الدمرداش -  621

لشركة وضمن أؼراضها والتولٌع نٌابة عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر زرزور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  باسم ا

الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن الحك فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 سحب وإٌداع  والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات

  

هادات الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ واالفراج وش

    22111112والسحب عن رأس المال المودع فى البنن وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها ولهما حك التولٌع ، تارٌخ : 

 13541برلم   

 داللطٌؾعبداللطٌؾ عبدالعزٌز عب -  622

عطاهلل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  باسم الشركة وضمن أؼراضها والتولٌع نٌابة عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر  

الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن الحك فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات سحب وإٌداع  والتولٌع

  

وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ واالفراج 

    22111112والسحب عن رأس المال المودع فى البنن وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها ولهما حك التولٌع ، تارٌخ : 

 13541برلم   

مصطفى كمال ابراهٌم رجب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  باسم الشركة وضمن أؼراضها والتولٌع  -  623

نٌابة عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن الحك 

 ل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع  والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطاباتفى التعام

  

وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ واالفراج 

    22111112الشركة وضمن اؼراضها ولهما حك التولٌع ، تارٌخ : والسحب عن رأس المال المودع فى البنن وكل ذلن باسم 

 13541برلم   

دمحم زكى ابوالعال حربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  باسم الشركة وضمن أؼراضها والتولٌع نٌابة عنها امام جمٌع  -  624

اص بكافة اشكالهم وكذلن الحك فى التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخ

 البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع  والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات

  

وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ واالفراج 

    22111112س المال المودع فى البنن وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها ولهما حك التولٌع ، تارٌخ : والسحب عن رأ

 13541برلم   

خٌري عبدالرازق عبدالعزٌز سعد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  على عمود شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات  -  625

رات والوحدات السكنٌة باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى والبضائع والمنموالت واالراضى والعما
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 216 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وآجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة 

لشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل او تفوٌض والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت ا

 13541برلم       22111112الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر.)على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمة الجمعٌة العامة ( ، تارٌخ : 

 ابراهٌم عاطؾ دمحم الدمرداش -  626

زرزور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على عمود شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت واالراضى 

والعمارات والوحدات السكنٌة باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات  وآجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع

والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر.)على ان ٌسبك 

 13541رلم   ب    22111112بٌع االصول بموافمة الجمعٌة العامة ( ، تارٌخ : 

 عبداللطٌؾ عبدالعزٌز عبداللطٌؾ -  622

عطاهلل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على عمود شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت واالراضى  

د مرتباتهم والعمارات والوحدات السكنٌة باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌ

وآجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات 

والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر.)على ان ٌسبك 

 13541برلم       22111112ول بموافمة الجمعٌة العامة ( ، تارٌخ : بٌع االص

مصطفى كمال ابراهٌم رجب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  على عمود شراء وبٌع جمٌع المواد  -  626

ا الحك فى تعٌٌن وعزل والمهمات والبضائع والمنموالت واالراضى والعمارات والوحدات السكنٌة باسم الشركة ولصالحها ولهم

مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وآجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 

اإلذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل او 

برلم       22111112الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر.)على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمة الجمعٌة العامة ( ، تارٌخ :  تفوٌض

13541 

دمحم زكى ابوالعال حربى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على عمود شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع  -  621

ات السكنٌة باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء والمنموالت واالراضى والعمارات والوحد

الشركة وتحدٌد مرتباتهم وآجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة وإبرام 

مد او باالجل ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالن

 13541برلم       22111112بعض ما ذكر.)على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمة الجمعٌة العامة ( ، تارٌخ : 

جمٌل سعٌد دمحم كامل منصور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة ثالث  -  612

وذلن بنفس الصالحٌات االواردة بالسجل التجارى لرئٌس مجلس االدار و االعضاء المنتدبٌن  -نوات + اعادة تشكٌل مجلس االدرة س

 6222برلم       22111112، تارٌخ : 

ة عاطؾ عبد الفضٌل دمحم على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات + اعاد -  611

وذلن بنفس الصالحٌات االواردة بالسجل التجارى لرئٌس مجلس االدار و االعضاء المنتدبٌن ، تارٌخ :  -تشكٌل مجلس االدرة 

 6222برلم       22111112

مها دمحم احمد مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات + اعادة تشكٌل  -  612

وذلن بنفس الصالحٌات االواردة بالسجل التجارى لرئٌس مجلس االدار و االعضاء المنتدبٌن ، تارٌخ :  -درة مجلس اال

 6222برلم       22111112

مدحت دمحم احمد مصطفى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة ثالث  -  613

وذلن بنفس الصالحٌات االواردة بالسجل التجارى لرئٌس مجلس االدار و االعضاء المنتدبٌن  -درة سنوات + اعادة تشكٌل مجلس اال

 6222برلم       22111112، تارٌخ : 

برلم       22111112اٌمان سعد احمد شاهٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  614

13312 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 211 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 المجٌد عامرلٌلى عبد -  615

 13312برلم       22111112الؽزالى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : 

    22111112عادل عطٌه عبدالمجٌد زٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  616

 13312برلم   

    22111112امى دمحم ابراهٌم زٌن الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : دمحم س -  612

 13312برلم   

    22111112عادل عبدالجلٌل نصر شاهٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  616

 13312برلم   

السٌد عبد النبى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه  عزٌزة دمحم -  611

 -الي من السٌد / سامر عبد الحمٌد دمحم ابراهٌم الخولً أو السٌده / عزٌزه دمحم السٌد عبد النبً  مجتمعا مع السٌد / شٌه جون كان 

Xie Jun Kan  نج خوي أو  السٌده / ٌون جوا- Yun Guanghui  ولهما فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل

بؤسمها امام جمٌع الهٌئات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص والوزارات واالجهزة التنفٌذٌة 

 6152برلم       22111112التابعة للدولة وله فى هذا الصدد الحك فى اجراء ، تارٌخ : 

عزٌزة دمحم السٌد عبد النبى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه  -  622

 - الي من السٌد / سامر عبد الحمٌد دمحم ابراهٌم الخولً أو السٌده / عزٌزه دمحم السٌد عبد النبً  مجتمعا مع السٌد / شٌه جون كان

Xie Jun Kan   أو  السٌده / ٌون جوانج خوي- Yun Guanghui  ولهما فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل

بؤسمها امام جمٌع الهٌئات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص والوزارات واالجهزة التنفٌذٌة 

 6152برلم       22111112الصدد الحك فى اجراء ، تارٌخ :  التابعة للدولة وله فى هذا

سامر عبد الحمٌد دمحم إبراهٌم الخولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات  -  621

لسٌد عبد النبً  مجتمعا مع السٌد / شٌه جون الرسمٌه الي من السٌد / سامر عبد الحمٌد دمحم ابراهٌم الخولً أو السٌده / عزٌزه دمحم ا

ولهما فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه  Yun Guanghui -أو  السٌده / ٌون جوانج خوي   Xie Jun Kan -كان 

واالجهزة  والتعامل بؤسمها امام جمٌع الهٌئات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص والوزارات

 6152برلم       22111112التنفٌذٌة التابعة للدولة وله فى هذا الصدد الحك فى اجراء ، تارٌخ : 

سامر عبد الحمٌد دمحم إبراهٌم الخولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات  -  622

دمحم ابراهٌم الخولً أو السٌده / عزٌزه دمحم السٌد عبد النبً  مجتمعا مع السٌد / شٌه جون  الرسمٌه الي من السٌد / سامر عبد الحمٌد

ولهما فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه  Yun Guanghui -أو  السٌده / ٌون جوانج خوي   Xie Jun Kan -كان 

اع العام ولطاع االعمال العام والخاص والوزارات واالجهزة والتعامل بؤسمها امام جمٌع الهٌئات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمط

 6152برلم       22111112التنفٌذٌة التابعة للدولة وله فى هذا الصدد الحك فى اجراء ، تارٌخ : 

الجهات  إسالم عبد الحمٌد دمحم إبراهٌم الخولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسئولٌه امام -  623

الرسمٌه الي من السٌد / سامر عبد الحمٌد دمحم ابراهٌم الخولً أو السٌده / عزٌزه دمحم السٌد عبد النبً  مجتمعا مع السٌد / شٌه جون 

ولهما فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه  Yun Guanghui -أو  السٌده / ٌون جوانج خوي   Xie Jun Kan -كان 

امام جمٌع الهٌئات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص والوزارات واالجهزة والتعامل بؤسمها 

 6152برلم       22111112التنفٌذٌة التابعة للدولة وله فى هذا الصدد الحك فى اجراء ، تارٌخ : 

ضامن  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات إسالم عبد الحمٌد دمحم إبراهٌم الخولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت -  624

الرسمٌه الي من السٌد / سامر عبد الحمٌد دمحم ابراهٌم الخولً أو السٌده / عزٌزه دمحم السٌد عبد النبً  مجتمعا مع السٌد / شٌه جون 

دد اوسع السلطات الدارة الشركه ولهما فً هذا الص Yun Guanghui -أو  السٌده / ٌون جوانج خوي   Xie Jun Kan -كان 

والتعامل بؤسمها امام جمٌع الهٌئات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص والوزارات واالجهزة 

 6152برلم       22111112التنفٌذٌة التابعة للدولة وله فى هذا الصدد الحك فى اجراء ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسئولٌه امام   Yun Guanghui  -ي ٌون جوانج خو -  625

الجهات الرسمٌه الي من السٌد / سامر عبد الحمٌد دمحم ابراهٌم الخولً أو السٌده / عزٌزه دمحم السٌد عبد النبً  مجتمعا مع السٌد / 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 222 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ولهما فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة  Yun Guanghui -انج خوي أو  السٌده / ٌون جو  Xie Jun Kan -شٌه جون كان 

الشركه والتعامل بؤسمها امام جمٌع الهٌئات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص والوزارات 

 6152برلم       22111112واالجهزة التنفٌذٌة التابعة للدولة وله فى هذا الصدد الحك فى اجراء ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسئولٌه امام   Yun Guanghui  -ٌون جوانج خوي  -  626

الجهات الرسمٌه الي من السٌد / سامر عبد الحمٌد دمحم ابراهٌم الخولً أو السٌده / عزٌزه دمحم السٌد عبد النبً  مجتمعا مع السٌد / 

ولهما فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة  Yun Guanghui -أو  السٌده / ٌون جوانج خوي   Xie Jun Kan -كان  شٌه جون

الشركه والتعامل بؤسمها امام جمٌع الهٌئات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص والوزارات 

 6152برلم       22111112هذا الصدد الحك فى اجراء ، تارٌخ :  واالجهزة التنفٌذٌة التابعة للدولة وله فى

عبد الحمٌد دمحم إبراهٌم الخولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات  -  622

سٌد عبد النبً  مجتمعا مع السٌد / شٌه جون الرسمٌه الي من السٌد / سامر عبد الحمٌد دمحم ابراهٌم الخولً أو السٌده / عزٌزه دمحم ال

ولهما فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه  Yun Guanghui -أو  السٌده / ٌون جوانج خوي   Xie Jun Kan -كان 

واالجهزة والتعامل بؤسمها امام جمٌع الهٌئات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص والوزارات 

 6152برلم       22111112التنفٌذٌة التابعة للدولة وله فى هذا الصدد الحك فى اجراء ، تارٌخ : 

عبد الحمٌد دمحم إبراهٌم الخولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات  -  626

ابراهٌم الخولً أو السٌده / عزٌزه دمحم السٌد عبد النبً  مجتمعا مع السٌد / شٌه جون الرسمٌه الي من السٌد / سامر عبد الحمٌد دمحم 

ولهما فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه  Yun Guanghui -أو  السٌده / ٌون جوانج خوي   Xie Jun Kan -كان 

ام ولطاع االعمال العام والخاص والوزارات واالجهزة والتعامل بؤسمها امام جمٌع الهٌئات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع الع

 6152برلم       22111112التنفٌذٌة التابعة للدولة وله فى هذا الصدد الحك فى اجراء ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات   Xie Jun Kan  -شٌه جون كان  -  621

الي من السٌد / سامر عبد الحمٌد دمحم ابراهٌم الخولً أو السٌده / عزٌزه دمحم السٌد عبد النبً  مجتمعا مع السٌد / شٌه جون الرسمٌه 

ولهما فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه  Yun Guanghui -أو  السٌده / ٌون جوانج خوي   Xie Jun Kan -كان 

ت الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص والوزارات واالجهزة والتعامل بؤسمها امام جمٌع الهٌئا

 6152برلم       22111112التنفٌذٌة التابعة للدولة وله فى هذا الصدد الحك فى اجراء ، تارٌخ : 

ولٌع والمسئولٌه امام الجهات توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االداره والت  Xie Jun Kan  -شٌه جون كان  -  632

الرسمٌه الي من السٌد / سامر عبد الحمٌد دمحم ابراهٌم الخولً أو السٌده / عزٌزه دمحم السٌد عبد النبً  مجتمعا مع السٌد / شٌه جون 

ركه ولهما فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الش Yun Guanghui -أو  السٌده / ٌون جوانج خوي   Xie Jun Kan -كان 

والتعامل بؤسمها امام جمٌع الهٌئات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص والوزارات واالجهزة 

 6152برلم       22111112التنفٌذٌة التابعة للدولة وله فى هذا الصدد الحك فى اجراء ، تارٌخ : 

ة  شرٌن متضامن  كافه العمود والمعامالت والمشاطرات والصفمات الداخله عزٌزة دمحم السٌد عبد النبى  توصٌة بسٌط -  631

ضمن ؼرض الشركة بالنمد او باالجل ، وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم 

تجارٌة ، والحك  فً التولٌع مجتمعان علً ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة ال

عمود البٌع والشراء والرهن والمرض والمعاوضه للعمارات والمنموالت وؼٌرها بؤسم الشركه والتولٌع على العمود امام الشهر 

 العمارى والتوثٌك 

 6152برلم       22111112وٌكون السٌد / سامر عبد الحمٌد دمحم ابراهٌم ، تارٌخ : 

عزٌزة دمحم السٌد عبد النبى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  كافه العمود والمعامالت والمشاطرات والصفمات الداخله  -  632

ضمن ؼرض الشركة بالنمد او باالجل ، وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم 

ٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة ، والحك  فً التولٌع مجتمعان علً ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتول

عمود البٌع والشراء والرهن والمرض والمعاوضه للعمارات والمنموالت وؼٌرها بؤسم الشركه والتولٌع على العمود امام الشهر 

 العمارى والتوثٌك 

 6152برلم       22111112م ، تارٌخ : وٌكون السٌد / سامر عبد الحمٌد دمحم ابراهٌ
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 221 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

سامر عبد الحمٌد دمحم إبراهٌم الخولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  كافه العمود والمعامالت والمشاطرات والصفمات  -  633

الداخله ضمن ؼرض الشركة بالنمد او باالجل ، وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة ، والحك  فً التولٌع 

مجتمعان علً عمود البٌع والشراء والرهن والمرض والمعاوضه للعمارات والمنموالت وؼٌرها بؤسم الشركه والتولٌع على العمود 

 ٌك امام الشهر العمارى والتوث

 6152برلم       22111112وٌكون السٌد / سامر عبد الحمٌد دمحم ابراهٌم ، تارٌخ : 

سامر عبد الحمٌد دمحم إبراهٌم الخولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  كافه العمود والمعامالت والمشاطرات والصفمات  -  634

ؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم الداخله ضمن ؼرض الشركة بالنمد او باالجل ، وعلى االخص تعٌٌن وول

واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة ، والحك  فً التولٌع 

والتولٌع على العمود مجتمعان علً عمود البٌع والشراء والرهن والمرض والمعاوضه للعمارات والمنموالت وؼٌرها بؤسم الشركه 

 امام الشهر العمارى والتوثٌك 

 6152برلم       22111112وٌكون السٌد / سامر عبد الحمٌد دمحم ابراهٌم ، تارٌخ : 

إسالم عبد الحمٌد دمحم إبراهٌم الخولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  كافه العمود والمعامالت والمشاطرات والصفمات  -  635

الشركة بالنمد او باالجل ، وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم الداخله ضمن ؼرض 

واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة ، والحك  فً التولٌع 

معاوضه للعمارات والمنموالت وؼٌرها بؤسم الشركه والتولٌع على العمود مجتمعان علً عمود البٌع والشراء والرهن والمرض وال

 امام الشهر العمارى والتوثٌك 

 6152برلم       22111112وٌكون السٌد / سامر عبد الحمٌد دمحم ابراهٌم ، تارٌخ : 

المعامالت والمشاطرات والصفمات إسالم عبد الحمٌد دمحم إبراهٌم الخولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  كافه العمود و -  636

الداخله ضمن ؼرض الشركة بالنمد او باالجل ، وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة ، والحك  فً التولٌع 

تمعان علً عمود البٌع والشراء والرهن والمرض والمعاوضه للعمارات والمنموالت وؼٌرها بؤسم الشركه والتولٌع على العمود مج

 امام الشهر العمارى والتوثٌك 

 6152برلم       22111112وٌكون السٌد / سامر عبد الحمٌد دمحم ابراهٌم ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  كافه العمود والمعامالت والمشاطرات والصفمات   Yun Guanghui  -ٌون جوانج خوي  -  632

الداخله ضمن ؼرض الشركة بالنمد او باالجل ، وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

االذنٌة التجارٌة ، والحك  فً التولٌع واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 

مجتمعان علً عمود البٌع والشراء والرهن والمرض والمعاوضه للعمارات والمنموالت وؼٌرها بؤسم الشركه والتولٌع على العمود 

 امام الشهر العمارى والتوثٌك 

 6152برلم       22111112وٌكون السٌد / سامر عبد الحمٌد دمحم ابراهٌم ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  كافه العمود والمعامالت والمشاطرات والصفمات   Yun Guanghui  -ٌون جوانج خوي  -  636

الداخله ضمن ؼرض الشركة بالنمد او باالجل ، وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة ، والحك  فً التولٌع واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ 

مجتمعان علً عمود البٌع والشراء والرهن والمرض والمعاوضه للعمارات والمنموالت وؼٌرها بؤسم الشركه والتولٌع على العمود 

 امام الشهر العمارى والتوثٌك 

 6152برلم       22111112راهٌم ، تارٌخ : وٌكون السٌد / سامر عبد الحمٌد دمحم اب

عبد الحمٌد دمحم إبراهٌم الخولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  كافه العمود والمعامالت والمشاطرات والصفمات الداخله  -  631

اجورهم ضمن ؼرض الشركة بالنمد او باالجل ، وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم و

ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة ، والحك  فً التولٌع مجتمعان علً 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 222 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عمود البٌع والشراء والرهن والمرض والمعاوضه للعمارات والمنموالت وؼٌرها بؤسم الشركه والتولٌع على العمود امام الشهر 

 ك العمارى والتوثٌ

 6152برلم       22111112وٌكون السٌد / سامر عبد الحمٌد دمحم ابراهٌم ، تارٌخ : 

عبد الحمٌد دمحم إبراهٌم الخولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  كافه العمود والمعامالت والمشاطرات والصفمات الداخله  -  642

وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم  ضمن ؼرض الشركة بالنمد او باالجل ، وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل

ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة ، والحك  فً التولٌع مجتمعان علً 

ٌع على العمود امام الشهر عمود البٌع والشراء والرهن والمرض والمعاوضه للعمارات والمنموالت وؼٌرها بؤسم الشركه والتول

 العمارى والتوثٌك 

 6152برلم       22111112وٌكون السٌد / سامر عبد الحمٌد دمحم ابراهٌم ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  كافه العمود والمعامالت والمشاطرات والصفمات الداخله   Xie Jun Kan  -شٌه جون كان  -  641

باالجل ، وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم  ضمن ؼرض الشركة بالنمد او

ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة ، والحك  فً التولٌع مجتمعان علً 

والمنموالت وؼٌرها بؤسم الشركه والتولٌع على العمود امام الشهر عمود البٌع والشراء والرهن والمرض والمعاوضه للعمارات 

 العمارى والتوثٌك 

 6152برلم       22111112وٌكون السٌد / سامر عبد الحمٌد دمحم ابراهٌم ، تارٌخ : 

مات الداخله توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  كافه العمود والمعامالت والمشاطرات والصف  Xie Jun Kan  -شٌه جون كان  -  642

ضمن ؼرض الشركة بالنمد او باالجل ، وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم 

ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة ، والحك  فً التولٌع مجتمعان علً 

اء والرهن والمرض والمعاوضه للعمارات والمنموالت وؼٌرها بؤسم الشركه والتولٌع على العمود امام الشهر عمود البٌع والشر

 العمارى والتوثٌك 

 6152برلم       22111112وٌكون السٌد / سامر عبد الحمٌد دمحم ابراهٌم ، تارٌخ : 

كافة التعامالت مع البنون والمصارؾ و  -منفردا  -ولً عزٌزة دمحم السٌد عبد النبى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الخ -  643

خطابات ضمان ( والسحب واالٌداع -اعتمادات  -الهٌئات المالٌه  باللمعامالت البنكٌة من فتح حساب بجمٌع انواعها )حسابات جارٌة 

 واصدار الشٌكات .

 طه المرالبه علً الجوده والتشؽٌل . علً ان تكون سل -منفرده  - Yun Guanghui -وٌكون للسٌده / ٌون جوانج خوي 

برلم       22111112كما لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن. ، تارٌخ : 

6152 

والمصارؾ و  كافة التعامالت مع البنون -منفردا  -عزٌزة دمحم السٌد عبد النبى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الخولً  -  644

خطابات ضمان ( والسحب واالٌداع -اعتمادات  -الهٌئات المالٌه  باللمعامالت البنكٌة من فتح حساب بجمٌع انواعها )حسابات جارٌة 

 واصدار الشٌكات .

 علً ان تكون سلطه المرالبه علً الجوده والتشؽٌل .  -منفرده  - Yun Guanghui -وٌكون للسٌده / ٌون جوانج خوي 

برلم       22111112لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن. ، تارٌخ : كما 

6152 

كافة التعامالت مع البنون  -منفردا  -سامر عبد الحمٌد دمحم إبراهٌم الخولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الخولً  -  645

خطابات ضمان ( -اعتمادات  -والمصارؾ و الهٌئات المالٌه  باللمعامالت البنكٌة من فتح حساب بجمٌع انواعها )حسابات جارٌة 

 ت .والسحب واالٌداع واصدار الشٌكا

 علً ان تكون سلطه المرالبه علً الجوده والتشؽٌل .  -منفرده  - Yun Guanghui -وٌكون للسٌده / ٌون جوانج خوي 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 223 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       22111112كما لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن. ، تارٌخ : 

6152 

كافة التعامالت مع البنون  -منفردا  -راهٌم الخولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الخولً سامر عبد الحمٌد دمحم إب -  646

خطابات ضمان ( -اعتمادات  -والمصارؾ و الهٌئات المالٌه  باللمعامالت البنكٌة من فتح حساب بجمٌع انواعها )حسابات جارٌة 

 والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات .

 علً ان تكون سلطه المرالبه علً الجوده والتشؽٌل .  -منفرده  - Yun Guanghui -وي وٌكون للسٌده / ٌون جوانج خ

برلم       22111112كما لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن. ، تارٌخ : 

6152 

كافة التعامالت مع البنون  -منفردا  -ٌن متضامن  الخولً إسالم عبد الحمٌد دمحم إبراهٌم الخولى  توصٌة بسٌطة  شر -  642

خطابات ضمان ( -اعتمادات  -والمصارؾ و الهٌئات المالٌه  باللمعامالت البنكٌة من فتح حساب بجمٌع انواعها )حسابات جارٌة 

 والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات .

 علً ان تكون سلطه المرالبه علً الجوده والتشؽٌل .  -منفرده  - Yun Guanghui -وٌكون للسٌده / ٌون جوانج خوي 

برلم       22111112كما لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن. ، تارٌخ : 

6152 

كافة التعامالت مع البنون  -منفردا  -إسالم عبد الحمٌد دمحم إبراهٌم الخولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الخولً  -  646

خطابات ضمان ( -اعتمادات  -والمصارؾ و الهٌئات المالٌه  باللمعامالت البنكٌة من فتح حساب بجمٌع انواعها )حسابات جارٌة 

 والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات .

 الجوده والتشؽٌل .  علً ان تكون سلطه المرالبه علً -منفرده  - Yun Guanghui -وٌكون للسٌده / ٌون جوانج خوي 

برلم       22111112كما لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن. ، تارٌخ : 

6152 

كافة التعامالت مع البنون  -منفردا  -توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الخولً   Yun Guanghui  -ٌون جوانج خوي  -  641

خطابات ضمان ( -اعتمادات  -الهٌئات المالٌه  باللمعامالت البنكٌة من فتح حساب بجمٌع انواعها )حسابات جارٌة والمصارؾ و 

 والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات .

 علً ان تكون سلطه المرالبه علً الجوده والتشؽٌل .  -منفرده  - Yun Guanghui -وٌكون للسٌده / ٌون جوانج خوي 

برلم       22111112توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن. ، تارٌخ : كما لهم الحك فً 

6152 

كافة التعامالت مع البنون  -منفردا  -توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الخولً   Yun Guanghui  -ٌون جوانج خوي  -  652

خطابات ضمان ( -اعتمادات  -من فتح حساب بجمٌع انواعها )حسابات جارٌة  والمصارؾ و الهٌئات المالٌه  باللمعامالت البنكٌة

 والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات .

 علً ان تكون سلطه المرالبه علً الجوده والتشؽٌل .  -منفرده  - Yun Guanghui -وٌكون للسٌده / ٌون جوانج خوي 

برلم       22111112ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن. ، تارٌخ :  كما لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما

6152 

كافة التعامالت مع البنون والمصارؾ  -منفردا  -عبد الحمٌد دمحم إبراهٌم الخولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الخولً  -  651

خطابات ضمان ( والسحب -اعتمادات  -جارٌة و الهٌئات المالٌه  باللمعامالت البنكٌة من فتح حساب بجمٌع انواعها )حسابات 

 واالٌداع واصدار الشٌكات .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 224 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 علً ان تكون سلطه المرالبه علً الجوده والتشؽٌل .  -منفرده  - Yun Guanghui -وٌكون للسٌده / ٌون جوانج خوي 

برلم       22111112ارٌخ : كما لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن. ، ت

6152 

كافة التعامالت مع البنون والمصارؾ  -منفردا  -عبد الحمٌد دمحم إبراهٌم الخولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الخولً  -  652

سحب خطابات ضمان ( وال-اعتمادات  -و الهٌئات المالٌه  باللمعامالت البنكٌة من فتح حساب بجمٌع انواعها )حسابات جارٌة 

 واالٌداع واصدار الشٌكات .

 علً ان تكون سلطه المرالبه علً الجوده والتشؽٌل .  -منفرده  - Yun Guanghui -وٌكون للسٌده / ٌون جوانج خوي 

برلم       22111112كما لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن. ، تارٌخ : 

6152 

كافة التعامالت مع البنون  -منفردا  -توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الخولً   Xie Jun Kan  -شٌه جون كان  -  653

خطابات ضمان ( -اعتمادات  -والمصارؾ و الهٌئات المالٌه  باللمعامالت البنكٌة من فتح حساب بجمٌع انواعها )حسابات جارٌة 

 والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات .

 علً ان تكون سلطه المرالبه علً الجوده والتشؽٌل .  -منفرده  - Yun Guanghui -ٌده / ٌون جوانج خوي وٌكون للس

برلم       22111112كما لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن. ، تارٌخ : 

6152 

كافة التعامالت مع البنون  -منفردا  -ٌطة  شرٌن متضامن  الخولً توصٌة بس  Xie Jun Kan  -شٌه جون كان  -  654

خطابات ضمان ( -اعتمادات  -والمصارؾ و الهٌئات المالٌه  باللمعامالت البنكٌة من فتح حساب بجمٌع انواعها )حسابات جارٌة 

 والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات .

 علً ان تكون سلطه المرالبه علً الجوده والتشؽٌل .  -فرده من - Yun Guanghui -وٌكون للسٌده / ٌون جوانج خوي 

برلم       22111112كما لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن. ، تارٌخ : 

6152 

فتحى مجاور عطٌة مجاور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل ، تارٌخ :  -  655

 12222برلم       22111112

فتحى مجاور عطٌة مجاور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل ، تارٌخ :  -  656

 12222برلم       22111112

فتحى مجاور عطٌة مجاور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل ، تارٌخ :  -  652

 12222برلم       22111112

ابراهٌم عبد السالم دمحم علٌوه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌر / ابراهٌم عبد السالم دمحم علٌوه  )منفردا ( فً  -  656

وسع السلطات  الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا مااحتفظ به صراحه عمد الشركة او المانون او الئحته التنفذٌه هذا الصدد ا

للجمعٌه العامه . وله اجراء كافة العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلً االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء 

ومكافاتهم ولبض ودفع كافه المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر ومستخدمً الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم 

 3662برلم       22111112الحكومٌه وادارات المرور والوزارات واالجهزه التنفذٌة التابعه ، تارٌخ : 

بد السالم دمحم علٌوه  )منفردا ( فً ابراهٌم عبد السالم دمحم علٌوه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌر / ابراهٌم ع -  651

هذا الصدد اوسع السلطات  الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا مااحتفظ به صراحه عمد الشركة او المانون او الئحته التنفذٌه 

وكالء للجمعٌه العامه . وله اجراء كافة العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلً االخص تعٌٌن وولؾ وعزل 

ومستخدمً الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافه المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر 

 3662برلم       22111112الحكومٌه وادارات المرور والوزارات واالجهزه التنفذٌة التابعه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 225 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ولٌة محدودة  مدٌر عام  للدوله والمطاع العام ولطاع االعمال الخاص والمطاع ابراهٌم عبد السالم دمحم علٌوه  ذات مسئ -  662

الخاص ومكتب العمل والشهر العماري والسجل التجاري وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌة التجارٌه وابرام جمٌع 

جل وله حك بٌع وشراء السٌارات وله حك شراء جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باال

المواد والمهمات والبضائع والمنموالت وااللتراض سواء من احد الشركاء او احد البنون او الؽٌر وله اٌضا التعامل مع البنون 

 3662برلم       22111112والمصارؾ والهٌئات المالٌه باي نوع من المعامالت المالٌه ، تارٌخ : 

ابراهٌم عبد السالم دمحم علٌوه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  للدوله والمطاع العام ولطاع االعمال الخاص والمطاع  -  661

الخاص ومكتب العمل والشهر العماري والسجل التجاري وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌة التجارٌه وابرام جمٌع 

لتً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وله حك بٌع وشراء السٌارات وله حك شراء جمٌع العمود والمشارطات والصفمات ا

المواد والمهمات والبضائع والمنموالت وااللتراض سواء من احد الشركاء او احد البنون او الؽٌر وله اٌضا التعامل مع البنون 

 3662برلم       22111112، تارٌخ :  والمصارؾ والهٌئات المالٌه باي نوع من المعامالت المالٌه

ابراهٌم عبد السالم دمحم علٌوه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  كالسحب او االٌداع او الرهن كما ان له حك التولٌع علً  -  662

امل بها وله حك الشٌكات واالفراج عن راس المال وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة اال اذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفه التً ٌتع

 3662برلم       22111112تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل او بعض مما سبك ذكره ، تارٌخ : 

ابراهٌم عبد السالم دمحم علٌوه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  كالسحب او االٌداع او الرهن كما ان له حك التولٌع علً  -  663

لتصرؾ ملزما للشركة اال اذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفه التً ٌتعامل بها وله حك الشٌكات واالفراج عن راس المال وال ٌكون ا

 3662برلم       22111112تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل او بعض مما سبك ذكره ، تارٌخ : 

    22111112سامح سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب للشئون االدارٌة ، تارٌخ :  -  664

 4261برلم   

    22111112فرج سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب للشئون االدارٌة ، تارٌخ :  -  665

 4261برلم   

عبد الرحمن سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب للشئون االدارٌة ، تارٌخ :  -  666

 4261برلم       22111112

    22111112عبد هللا سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المنتدب للشئون االدارٌة ، تارٌخ :  -  662

 4261برلم   

    22111112اسالم دمحم رضا مصطفى احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب للشئون االدارٌة ، تارٌخ :  -  666

 4261برلم   

    22111112سامح سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب للشئون المالٌة ، تارٌخ :  -  661

 4261برلم   

    22111112فرج سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب للشئون المالٌة ، تارٌخ :  -  622

 4261برلم   

رحمن سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب للشئون المالٌة ، تارٌخ : عبد ال -  621

 4261برلم       22111112

    22111112عبد هللا سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المنتدب للشئون المالٌة ، تارٌخ :  -  622

 4261برلم   

    22111112رضا مصطفى احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب للشئون المالٌة ، تارٌخ : اسالم دمحم  -  623

 4261برلم   

سامح سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب لشإون التخطٌط و المتابعة ، تارٌخ :  -  624

 4261برلم       22111112
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 226 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ٌؾ هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب لشإون التخطٌط و المتابعة ، تارٌخ : فرج سعداوى راؼب ض -  625

 4261برلم       22111112

عبد الرحمن سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب لشإون التخطٌط و المتابعة ، تارٌخ :  -  626

 4261برلم       22111112

سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المنتدب لشإون التخطٌط و المتابعة ، تارٌخ :  عبد هللا -  622

 4261برلم       22111112

اسالم دمحم رضا مصطفى احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب لشإون التخطٌط و المتابعة ، تارٌخ :  -  626

 4261برلم       22111112

    22111112سامح سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  621

 4261برلم   

برلم       22111112فرج سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  662

4261 

    22111112  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو مجلس االدارة ، تارٌخ : عبد الرحمن سعداوى راؼب ضٌؾ هللا -  661

 4261برلم   

    22111112عبد هللا سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عضو مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  662

 4261برلم   

برلم       22111112اسالم دمحم رضا مصطفى احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  663

4261 

سامح سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على تفوٌض اى اثنٌن من أعضاء مجلس اإلدارة  -  664

ؼب ضٌؾ هللا رئٌس مجلس اإلدارة و السٌد / سامح سعداوى راؼب ضٌؾ هللا العضو مجتمعٌن وهم السٌد / عبد هللا سعداوى را

المنتدب للشئون اإلدارٌة و السٌد / اسالم دمحم رضا مصطفى احمد العضو المنتدب للشئون المالٌة و السٌد / فرج سعداوى راؼب 

لتسهٌالت االنتمانٌة بكافة انواعها واى نوع من ضٌؾ هللا العضو المنتدب لشإون التخطٌط و المتابعة فى التولٌع على عمود ا

 4261برلم       22111112المعامالت البنكٌة والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع وااللتراض ، تارٌخ : 

فرج سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على تفوٌض اى اثنٌن من أعضاء مجلس اإلدارة  -  665

عٌن وهم السٌد / عبد هللا سعداوى راؼب ضٌؾ هللا رئٌس مجلس اإلدارة و السٌد / سامح سعداوى راؼب ضٌؾ هللا العضو مجتم

المنتدب للشئون اإلدارٌة و السٌد / اسالم دمحم رضا مصطفى احمد العضو المنتدب للشئون المالٌة و السٌد / فرج سعداوى راؼب 

ط و المتابعة فى التولٌع على عمود التسهٌالت االنتمانٌة بكافة انواعها واى نوع من ضٌؾ هللا العضو المنتدب لشإون التخطٌ

 4261برلم       22111112المعامالت البنكٌة والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع وااللتراض ، تارٌخ : 

تفوٌض اى اثنٌن من أعضاء مجلس عبد الرحمن سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على  -  666

اإلدارة مجتمعٌن وهم السٌد / عبد هللا سعداوى راؼب ضٌؾ هللا رئٌس مجلس اإلدارة و السٌد / سامح سعداوى راؼب ضٌؾ هللا 

 العضو المنتدب للشئون اإلدارٌة و السٌد / اسالم دمحم رضا مصطفى احمد العضو المنتدب للشئون المالٌة و السٌد / فرج سعداوى

راؼب ضٌؾ هللا العضو المنتدب لشإون التخطٌط و المتابعة فى التولٌع على عمود التسهٌالت االنتمانٌة بكافة انواعها واى نوع من 

 4261برلم       22111112المعامالت البنكٌة والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع وااللتراض ، تارٌخ : 

هللا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  على تفوٌض اى اثنٌن من أعضاء مجلس اإلدارة عبد هللا سعداوى راؼب ضٌؾ  -  662

مجتمعٌن وهم السٌد / عبد هللا سعداوى راؼب ضٌؾ هللا رئٌس مجلس اإلدارة و السٌد / سامح سعداوى راؼب ضٌؾ هللا العضو 

نتدب للشئون المالٌة و السٌد / فرج سعداوى راؼب المنتدب للشئون اإلدارٌة و السٌد / اسالم دمحم رضا مصطفى احمد العضو الم

ضٌؾ هللا العضو المنتدب لشإون التخطٌط و المتابعة فى التولٌع على عمود التسهٌالت االنتمانٌة بكافة انواعها واى نوع من 

 4261   برلم    22111112المعامالت البنكٌة والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع وااللتراض ، تارٌخ : 
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 222 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

اسالم دمحم رضا مصطفى احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على تفوٌض اى اثنٌن من أعضاء مجلس اإلدارة  -  666

مجتمعٌن وهم السٌد / عبد هللا سعداوى راؼب ضٌؾ هللا رئٌس مجلس اإلدارة و السٌد / سامح سعداوى راؼب ضٌؾ هللا العضو 

اسالم دمحم رضا مصطفى احمد العضو المنتدب للشئون المالٌة و السٌد / فرج سعداوى راؼب المنتدب للشئون اإلدارٌة و السٌد / 

ضٌؾ هللا العضو المنتدب لشإون التخطٌط و المتابعة فى التولٌع على عمود التسهٌالت االنتمانٌة بكافة انواعها واى نوع من 

 4261برلم       22111112االلتراض ، تارٌخ : المعامالت البنكٌة والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع و

سامح سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وفتح وؼلك الحسابات وحك االدارة والتولٌع على  -  661

م كافة العمود العمود والمستخلصات الخاصة بالشركة وتمثلٌها امام كافة الجهات الحكومٌة والمضاء والجهات الؽٌر حكومٌة وفى ابرا

والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وفى ابرام جمٌع العمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد ولهم الحك فى 

 4261برلم       22111112شراء جمٌع المهمات والمنموالت ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وفتح وؼلك الحسابات وحك االدارة والتولٌع على  فرج سعداوى راؼب -  612

العمود والمستخلصات الخاصة بالشركة وتمثلٌها امام كافة الجهات الحكومٌة والمضاء والجهات الؽٌر حكومٌة وفى ابرام كافة العمود 

مود والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد ولهم الحك فى والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وفى ابرام جمٌع الع

 4261برلم       22111112شراء جمٌع المهمات والمنموالت ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

وحك االدارة والتولٌع عبد الرحمن سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وفتح وؼلك الحسابات  -  611

على العمود والمستخلصات الخاصة بالشركة وتمثلٌها امام كافة الجهات الحكومٌة والمضاء والجهات الؽٌر حكومٌة وفى ابرام كافة 

العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وفى ابرام جمٌع العمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد ولهم الحك 

 4261برلم       22111112شراء جمٌع المهمات والمنموالت ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ :  فى

عبد هللا سعداوى راؼب ضٌؾ هللا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وفتح وؼلك الحسابات وحك االدارة والتولٌع على  -  612

تمثلٌها امام كافة الجهات الحكومٌة والمضاء والجهات الؽٌر حكومٌة وفى ابرام كافة العمود العمود والمستخلصات الخاصة بالشركة و

والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وفى ابرام جمٌع العمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد ولهم الحك فى 

 4261برلم       22111112او بعض ما ذكر ، تارٌخ :  شراء جمٌع المهمات والمنموالت ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل

اسالم دمحم رضا مصطفى احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وفتح وؼلك الحسابات وحك االدارة والتولٌع على  -  613

ى ابرام كافة العمود العمود والمستخلصات الخاصة بالشركة وتمثلٌها امام كافة الجهات الحكومٌة والمضاء والجهات الؽٌر حكومٌة وف

والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وفى ابرام جمٌع العمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد ولهم الحك فى 

 4261برلم       22111112شراء جمٌع المهمات والمنموالت ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

احمد عبدالحكٌم طه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل السٌد / أحمد أشرؾ أحمد عبد الحكٌم طه والسٌد /  احمد اشرؾ -  614

حسام الدٌن السٌد أحمد خلٌل المدٌران ) مجتمعٌن أو منفردٌن (   الشركة فً عاللتها مع الفٌر ولهما ) مجتمعٌن أو منفردٌن (  فً 

التعامل بؤسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو ألئحتة التنفٌذٌة هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة و

للجمعٌة العامة وللمدٌر منفردا الحك فً التعامل بإسم الشركة وضمن اؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

 13162برلم       22111112والمطاع العام والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن ، تارٌخ : 

حسام الدٌن السٌد احمد خلٌل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل السٌد / أحمد أشرؾ أحمد عبد الحكٌم طه والسٌد / حسام  -  615

ذا الدٌن السٌد أحمد خلٌل المدٌران ) مجتمعٌن أو منفردٌن (   الشركة فً عاللتها مع الفٌر ولهما ) مجتمعٌن أو منفردٌن (  فً ه

الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل بؤسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو ألئحتة التنفٌذٌة 

للجمعٌة العامة وللمدٌر منفردا الحك فً التعامل بإسم الشركة وضمن اؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

 13162برلم       22111112خاص بكافة أشكالهم وكذلن ، تارٌخ : والمطاع العام والمطاع ال

احمد اشرؾ احمد عبدالحكٌم طه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌؾ من سحب واٌداع  -  616

ً الشٌكات وحك االلتراض وفتح حسابات واالفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌؾ والتولٌع عل

والرهن وكل ذلن بإسم الشركة ولصالحها وكذلن له حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرهن ال صول الشركة وممتلكاتها 

العمارٌة ولهما الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع 

 13162برلم       22111112وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات ، تارٌخ :  وتحوٌل وبٌع
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 226 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

حسام الدٌن السٌد احمد خلٌل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌؾ من سحب واٌداع وفتح  -  612

التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌؾ والتولٌع علً الشٌكات وحك االلتراض حسابات واالفراج عن رأس المال وكافة صور 

والرهن وكل ذلن بإسم الشركة ولصالحها وكذلن له حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرهن ال صول الشركة وممتلكاتها 

م وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع العمارٌة ولهما الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجوره

 13162برلم       22111112وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات ، تارٌخ : 

باالجل احمد اشرؾ احمد عبدالحكٌم طه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو  -  616

 13162برلم       22111112ولهما حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ماذكر . ، تارٌخ : 

حسام الدٌن السٌد احمد خلٌل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل ولهما  -  611

 13162برلم       22111112. ، تارٌخ : حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ماذكر 

احمد اشرؾ احمد عبدالحكٌم طه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ومدٌر فرع الشركة بالعنوان االتً : مشروع لسان جلٌم )  -  122

 13162برلم       22111112االسكندرٌة . ، تارٌخ :  -لسم الرمل  -جلٌم  -طرٌك الكورنٌش  -(   Glaam bay -جلٌم باي 

حسام الدٌن السٌد احمد خلٌل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ومدٌر فرع الشركة بالعنوان االتً : مشروع لسان جلٌم ) جلٌم  -  121

 13162برلم       22111112االسكندرٌة . ، تارٌخ :  -لسم الرمل  -جلٌم  -طرٌك الكورنٌش  -(   Glaam bay -باي 

 تحدٌد اختصاصات رئٌس مجلس اإلدارة . .1شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة    احمد ابراهٌم خمٌس محمود -  122

 -و بعد المنالشات بٌن األعضاء تم اتخاذ المرارات اآلتٌة :

تحدٌد اختصاصات السٌد االستاذ/   رئٌس مجلس اإلدارة  لتصبح تمثٌل الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وكافه الجهات  .1

الشهر العمارى ومصلحه الضرائب والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه والهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحكومٌه والؽٌر حكومٌه و

الحره وهٌئات الحكم المحلى واالحٌاء وكافه الوزارات  وعلى االخص وزاره االلتصاد ووزاره المالٌه بكافه ادارتها التابعه لها و له 

 13125برلم       22111113فى هذا ، تارٌخ : 

احمد ابراهٌم خمٌس محمود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة و التعامل بإسمها  -  123

فٌما عدا ما احتفظ به صراحة فى عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة و له إجراء كافة العمود والمعامالت 

ركة و على األخص تعٌٌن و ولؾ و عزل وكالء الشركة و تحدٌد  مرتباتهم و أجورهم و مكافآتهم و لبض الداخلة ضمن ؼرض الش

و دفع كافة المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة و إبرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات التى 

 13125برلم       22111113له ، تارٌخ :  تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باآلجل و

احمد ابراهٌم خمٌس محمود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  حك شراء جمٌع المواد وا لمهمات والبضائعو المنموالت  -  124

ادالت و بٌع و اإللراض بطرٌك االعتمادات ، و المروض بكافة أنواعها من البنون و كافة المعامالت البنكٌة و المشترٌات و المب

المحالت التجارٌة و العمارات و الرهون و كذلن االشتران فى المإسسات األخرى و تولٌع الشٌكات والكمبٌاالت والسندات االذنٌه و 

 كافة األوراق التجارٌة 

ن  وله الحك و السحب و اإلٌداع من البنون وكل ماسبك ولرئٌس مجلس االداره حك االفراج عن راس مال الشركه المودع لدى البن

 13125برلم       22111113فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى ، تارٌخ : 

 احمد ابراهٌم خمٌس محمود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  كل او بعض ماذكر  . -  125

 تحدٌد اختصاصات السٌد / اسالم ابراهٌم خمٌس محمود )نائب رئٌس مجلس االداره ( كاالتى  .2

المناسبات والحفالت والممابالت الرسمٌه والعاللات العامه وهو المسئول عن البنٌه االساسٌه للوحدات االنتاجٌه تمثٌل الشركه فى 

 واتخاذ ماٌلزم من اجراءات للحفاظ على هذه االصول ومسئول عن االعمال االدارٌه داخل الشركه 

عضو مجلس االدارة لتصبح  تمثٌل الشركة امام  تحدٌد اختصاصات السٌد االستاذ / دمحم محمود  دمحم اسماعٌل جبرٌل  .3

 13125برلم       22111113هٌئات الحكم المحلى و الهٌئة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 221 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

احمد ابراهٌم خمٌس محمود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  العامة للتامٌنات االجتماعٌة  ومكاتب العمل والبٌئه  -  126

واالمن الصناعى والدفاع المدنى والحرٌك ومكاتب البرٌد ووحدات المرور والوزارات ومصلحة الضرائب العامه ومسئول عن كافه 

لمواصفات الفنٌه ونظام الجوده ) على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمة الجمعٌة العامة لالختصاص اجراءات التصنٌع والتشؽٌل طبما ل

 13125برلم       22111113( ، تارٌخ : 

 2222برلم       22111113مروه دمحم محمود امٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  122

 2222برلم       22111113محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  طارق نهاد نجٌب عونى  ذات مسئولٌة -  126

 2222برلم       22111113عصام عبد الفتاح طه الملٌحى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  121

 2222برلم       22111113كمال فــإاد حنفــى عــبد الممصـود  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  112

 2222برلم       22111113أٌمن سمـٌح محمـد حسـنٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  111

 2222برلم       22111113مروه دمحم محمود امٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  112

 2222برلم       22111113تارٌخ :  طارق نهاد نجٌب عونى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، -  113

 2222برلم       22111113عصام عبد الفتاح طه الملٌحى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  114

 2222برلم       22111113كمال فــإاد حنفــى عــبد الممصـود  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  115

 2222برلم       22111113ح محمـد حسـنٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ : أٌمن سمـٌ -  116

مروه دمحم محمود امٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محددة ، تارٌخ :  -  112

 2222برلم       22111113

ودة  مدٌر عام  وٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محددة ، تارٌخ : طارق نهاد نجٌب عونى  ذات مسئولٌة محد -  116

 2222برلم       22111113

عصام عبد الفتاح طه الملٌحى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محددة ، تارٌخ :  -  111

 2222برلم       22111113

د الممصـود  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محددة ، تارٌخ : كمال فــإاد حنفــى عــب -  122

 2222برلم       22111113

أٌمن سمـٌح محمـد حسـنٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محددة ، تارٌخ :  -  121

 2222برلم       22111113

 2325برلم       22111113هبه احمد سعد ابراهٌم العش  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  122

 2325برلم       22111113دمحم احمد سعد العش  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  123

 المدٌران  وظائفها  لمدة ؼٌر محددةهبه احمد سعد ابراهٌم العش  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وٌباشر  -  124

ٌمثل المدٌران  الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهما )منفردٌن او مجتمعٌن ( فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل 

 بإسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة .

فردٌن او مجتمعٌن( إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولؾ وعزل ولهما )من 

برلم       22111113وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ و التعامل ، تارٌخ : 

2325 

 ٌة محدودة  مدٌر عام  وٌباشر المدٌران  وظائفها  لمدة ؼٌر محددةدمحم احمد سعد العش  ذات مسئول -  125



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 232 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ٌمثل المدٌران  الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهما )منفردٌن او مجتمعٌن ( فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل 

 للجمعٌة العامة . بإسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة

ولهما )منفردٌن او مجتمعٌن( إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولؾ وعزل  

برلم       22111113وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ و التعامل ، تارٌخ : 

2325 

به احمد سعد ابراهٌم العش  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  مع جمٌع الجهات والهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ه -  126

واعتماد شهادات الخبرة للعاملٌن بالشهر العمارى وتمثٌل الشركة والتعامل امام الهٌئة المومٌة للتؤمٌنات االجتماعٌة وتولٌع وتحوٌل 

نٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذ

 باألجل .

ولهما ) منفردٌن او مجتمعٌن(  حك شراء و بٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت  والتعامل مع البنون والمصارؾ 

 2325برلم       22111113:  والهٌئات المالٌة بؤى نوع من المعامالت ، تارٌخ

دمحم احمد سعد العش  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  مع جمٌع الجهات والهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة واعتماد  -  122

بٌع شهادات الخبرة للعاملٌن بالشهر العمارى وتمثٌل الشركة والتعامل امام الهٌئة المومٌة للتؤمٌنات االجتماعٌة وتولٌع وتحوٌل و

 وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل .

ولهما ) منفردٌن او مجتمعٌن(  حك شراء و بٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت  والتعامل مع البنون والمصارؾ 

 2325برلم       22111113بؤى نوع من المعامالت ، تارٌخ : والهٌئات المالٌة 

هبه احمد سعد ابراهٌم العش  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك  -  126

 الشركة و الرهن الحسابات  و فتح االعتمادات و الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة و االفراج عن رأس مال 

وااللتراض والتصرؾ فى اى اصل من اصول الشركة المادٌة و المعنوٌة بما فٌها السٌارات و المعدات و العمارات بكافة انواع 

التصرؾ بما فٌها الشراء و بالبٌع ولهما )منفردٌن او مجتمعٌن( حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض صالحٌات وسلطات التولٌع 

 2325برلم       22111113المخولة لهما. ، تارٌخ : 

دمحم احمد سعد العش  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك  -  121

 الحسابات  و فتح االعتمادات و الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة و االفراج عن رأس مال الشركة و الرهن 

اصول الشركة المادٌة و المعنوٌة بما فٌها السٌارات و المعدات و العمارات بكافة انواع وااللتراض والتصرؾ فى اى اصل من 

التصرؾ بما فٌها الشراء و بالبٌع ولهما )منفردٌن او مجتمعٌن( حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض صالحٌات وسلطات التولٌع 

 2325برلم       22111113المخولة لهما. ، تارٌخ : 

    22111113اعاده تشكٌل مجلس االداره. ، تارٌخ : -1ابو رٌده  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   دمحم عاصم -  132

 132151برلم   

    22111113اعاده تشكٌل مجلس االداره. ، تارٌخ : -1دمحم عاصم ابو رٌده  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   -  131

 132151برلم   

    22111113اعاده تشكٌل مجلس االداره. ، تارٌخ : -1عبد السالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   دمحم سعد دمحم -  132

 132151برلم   

    22111113اعاده تشكٌل مجلس االداره. ، تارٌخ : -1دمحم سعد دمحم عبد السالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  133

 132151برلم   

اعاده تشكٌل مجلس االداره. ، تارٌخ : -1بو رٌده  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  دمحم السٌد احمد ا -  134

 132151برلم       22111113



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 231 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

اعاده تشكٌل مجلس االداره. ، تارٌخ : -1دمحم السٌد احمد ابو رٌده  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   -  135

 132151برلم       22111113

أشرؾ على السعداوى دمحم راضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها  -  136

 كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ،

 لشركة منفردٌن أو مجتمعٌن.وللمجلس الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن ا

 13165برلم       22111113ولرئٌس مجلس اإلدارة الحك فى االفراج عن راس مال الشركة المودع لدى البنن ، تارٌخ : 

تؽرٌده محمود زكرٌا عبدالداٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  ٌملن حك التولٌع على معامالت  -  132

 ها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ،الشركة وتعهدات

 وللمجلس الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن.

 13165برلم       22111113:  ولرئٌس مجلس اإلدارة الحك فى االفراج عن راس مال الشركة المودع لدى البنن ، تارٌخ

شرٌؾ محمود زكرٌا عبدالداٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل  -  136

 شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ،

 أن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن.وللمجلس الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن و

 13165برلم       22111113ولرئٌس مجلس اإلدارة الحك فى االفراج عن راس مال الشركة المودع لدى البنن ، تارٌخ : 

 حٌاته أشرؾ على السعداوى دمحم راضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تشكٌل مجلس االدارة وتحدٌد صال -  131

ٌمثل الشركة رئٌس مجلس اإلدارة السٌد/  اشرؾ على السعداوى دمحم راضى أمام المضاء فٌما ٌخص المضاٌا التى ترفع من أو على 

الشركة وٌملن حك التولٌع عن الشركة ومعامالتها وتعهداتها كل من  السٌد/ اشرؾ على السعداوى دمحم راضى رئٌس مجلس اإلدارة 

محمود زكرٌا عبدالداٌم نائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب  مجتمعٌن او منفردٌن  ولهما الحك فى تمثٌل والسٌدة /  تؽرٌدة 

 13165برلم       22111113الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع ، تارٌخ : 

ب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  تشكٌل مجلس االدارة وتحدٌد تؽرٌده محمود زكرٌا عبدالداٌم  شركة مساهمة  نائ -  142

 صالحٌاته 

ٌمثل الشركة رئٌس مجلس اإلدارة السٌد/  اشرؾ على السعداوى دمحم راضى أمام المضاء فٌما ٌخص المضاٌا التى ترفع من أو على 

ى السعداوى دمحم راضى رئٌس مجلس اإلدارة الشركة وٌملن حك التولٌع عن الشركة ومعامالتها وتعهداتها كل من  السٌد/ اشرؾ عل

والسٌدة /  تؽرٌدة محمود زكرٌا عبدالداٌم نائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب  مجتمعٌن او منفردٌن  ولهما الحك فى تمثٌل 

 13165برلم       22111113الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع ، تارٌخ : 

 شرٌؾ محمود زكرٌا عبدالداٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تشكٌل مجلس االدارة وتحدٌد صالحٌاته  -  141

ٌمثل الشركة رئٌس مجلس اإلدارة السٌد/  اشرؾ على السعداوى دمحم راضى أمام المضاء فٌما ٌخص المضاٌا التى ترفع من أو على 

امالتها وتعهداتها كل من  السٌد/ اشرؾ على السعداوى دمحم راضى رئٌس مجلس اإلدارة الشركة وٌملن حك التولٌع عن الشركة ومع

والسٌدة /  تؽرٌدة محمود زكرٌا عبدالداٌم نائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب  مجتمعٌن او منفردٌن  ولهما الحك فى تمثٌل 

 13165برلم       22111113م ولطاع ، تارٌخ : الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العا

أشرؾ على السعداوى دمحم راضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  األعمال العام والخاص والتعامل بإسم الشركة مع  -  142

بإسم  المرور والجمارن وكافة الجهات الخاصة بإصدار التراخٌص ولهما الحك فى بٌع وشراء األراضى واألصول ولبض ثمنها

الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى بٌع وشراء السٌارات والمركبات وكافة وسائل النمل األخرى واآلالت والمعدات بكافة 

انواعها ولبض ثمنها بإسم الشركة وذلن مجتمعٌن او منفردٌن والتولٌع أمام الشهر العمارى ولهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى 

 13165برلم       22111113أووكالء مفوضٌن وأن ٌخول لهم حك التولٌع عن الشركة ، تارٌخ : تعٌٌن عدة مدٌرٌن 
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 232 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تؽرٌده محمود زكرٌا عبدالداٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  األعمال العام والخاص والتعامل  -  143

تراخٌص ولهما الحك فى بٌع وشراء األراضى واألصول بإسم الشركة مع المرور والجمارن وكافة الجهات الخاصة بإصدار ال

ولبض ثمنها بإسم الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى بٌع وشراء السٌارات والمركبات وكافة وسائل النمل األخرى 

لعمارى ولهما الحك واآلالت والمعدات بكافة انواعها ولبض ثمنها بإسم الشركة وذلن مجتمعٌن او منفردٌن والتولٌع أمام الشهر ا

    22111113مجتمعٌن او منفردٌن فى تعٌٌن عدة مدٌرٌن أووكالء مفوضٌن وأن ٌخول لهم حك التولٌع عن الشركة ، تارٌخ : 

 13165برلم   

شرٌؾ محمود زكرٌا عبدالداٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  األعمال العام والخاص والتعامل بإسم الشركة مع  -  144

والجمارن وكافة الجهات الخاصة بإصدار التراخٌص ولهما الحك فى بٌع وشراء األراضى واألصول ولبض ثمنها بإسم  المرور

الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى بٌع وشراء السٌارات والمركبات وكافة وسائل النمل األخرى واآلالت والمعدات بكافة 

جتمعٌن او منفردٌن والتولٌع أمام الشهر العمارى ولهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى انواعها ولبض ثمنها بإسم الشركة وذلن م

 13165برلم       22111113تعٌٌن عدة مدٌرٌن أووكالء مفوضٌن وأن ٌخول لهم حك التولٌع عن الشركة ، تارٌخ : 

فى توكٌل الؽٌر فى كل أوبعض ما  أشرؾ على السعداوى دمحم راضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ولهما الحك -  145

 سبك ذكره.

o  وللسٌد/  اشرؾ على السعداوى دمحم راضى رئٌس مجلس اإلدارة  والسٌدة /  تؽرٌدة محمود زكرٌا عبدالداٌم نائب رئٌس

عٌن او مجلس االدارة والعضو المنتدب  أوسع السلطات فى التعامل مع البنون بإسم الشركة فى السحب واإلٌداع واإللتراض مجتم

منفردٌن وحك الكفالة مجتمعٌن وعمل التسهٌالت اإلئتمانٌة وإصدار خطابات الضمان وفتح اإلعتمادات المستندٌة مجتمعٌن او 

 13165برلم       22111113منفردٌن ولهما الحك فى صرؾ الشٌكات الصادرة بإسم الشركة مجتمعٌن او ، تارٌخ : 

تؽرٌده محمود زكرٌا عبدالداٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  ولهما الحك فى توكٌل الؽٌر فى  -  146

 كل أوبعض ما سبك ذكره.

o  وللسٌد/  اشرؾ على السعداوى دمحم راضى رئٌس مجلس اإلدارة  والسٌدة /  تؽرٌدة محمود زكرٌا عبدالداٌم نائب رئٌس

لعضو المنتدب  أوسع السلطات فى التعامل مع البنون بإسم الشركة فى السحب واإلٌداع واإللتراض مجتمعٌن او مجلس االدارة وا

منفردٌن وحك الكفالة مجتمعٌن وعمل التسهٌالت اإلئتمانٌة وإصدار خطابات الضمان وفتح اإلعتمادات المستندٌة مجتمعٌن او 

 13165برلم       22111113م الشركة مجتمعٌن او ، تارٌخ : منفردٌن ولهما الحك فى صرؾ الشٌكات الصادرة بإس

شرٌؾ محمود زكرٌا عبدالداٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولهما الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل أوبعض ما سبك  -  142

 ذكره.

o ٌا عبدالداٌم نائب رئٌس وللسٌد/  اشرؾ على السعداوى دمحم راضى رئٌس مجلس اإلدارة  والسٌدة /  تؽرٌدة محمود زكر

مجلس االدارة والعضو المنتدب  أوسع السلطات فى التعامل مع البنون بإسم الشركة فى السحب واإلٌداع واإللتراض مجتمعٌن او 

منفردٌن وحك الكفالة مجتمعٌن وعمل التسهٌالت اإلئتمانٌة وإصدار خطابات الضمان وفتح اإلعتمادات المستندٌة مجتمعٌن او 

 13165برلم       22111113ولهما الحك فى صرؾ الشٌكات الصادرة بإسم الشركة مجتمعٌن او ، تارٌخ : منفردٌن 

أشرؾ على السعداوى دمحم راضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منفردٌن من جهات التعامل وتحصٌلها من البنن  -  146

 او منفردٌن مباشرة كما أن لهما حك الصرؾ من حساب الشركة وذلن مجتمعٌن 

  

الموافمة على تعٌٌن السٌد الدكتور / حمدى السٌد سلٌمان الطوخى  مدٌر للمراكز الطبٌة المتخصصة فى التحالٌل الطبٌة .   -1

 13165برلم       22111113)على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمة الجمعٌة العامة لالختصاص ( ، تارٌخ : 

م  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  منفردٌن من جهات التعامل تؽرٌده محمود زكرٌا عبدالداٌ -  141

 وتحصٌلها من البنن مباشرة كما أن لهما حك الصرؾ من حساب الشركة وذلن مجتمعٌن او منفردٌن 

  

التحالٌل الطبٌة .  الموافمة على تعٌٌن السٌد الدكتور / حمدى السٌد سلٌمان الطوخى  مدٌر للمراكز الطبٌة المتخصصة فى  -1

 13165برلم       22111113)على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمة الجمعٌة العامة لالختصاص ( ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 233 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شرٌؾ محمود زكرٌا عبدالداٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منفردٌن من جهات التعامل وتحصٌلها من البنن  -  152

 شركة وذلن مجتمعٌن او منفردٌن مباشرة كما أن لهما حك الصرؾ من حساب ال

  

الموافمة على تعٌٌن السٌد الدكتور / حمدى السٌد سلٌمان الطوخى  مدٌر للمراكز الطبٌة المتخصصة فى التحالٌل الطبٌة .   -1

 13165برلم       22111113)على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمة الجمعٌة العامة لالختصاص ( ، تارٌخ : 

هلل مصطفى األخطل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌر / سمٌر عبدهللا مصطفى األخطل الشركة فى سمٌر عبد  -  151

عاللتها مع الؽٌر وله منفرداً فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحه عمد 

العامة وللمدٌر ) منفرداً ( الحك فى التعاملبؤسم الشركة وضمن أؼراضها أمام  جمٌع الشركة او المانون او الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة 

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌةوالمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم ، وله ) منفرداً ( التعامل مع جمٌع 

 12265برلم       22111113البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع  وفتح حسابات ، تارٌخ : 

سمٌر عبد هلل مصطفى األخطل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع  -  152

على الشٌكات واإلفراج عن رأس المال وحك اإللتراض والرهن وكل ذلن بإسم الشركة ولصالحها وله ) منفرداً ( حك التولٌع على 

والبٌع والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد عمود الشراء 

مرتباتهم وأجورهم وكل ذلن بؤسم الشركة ولصالحها وله حك لبض ودفع المبالػ  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة 

 12265برلم       22111113والصفمات التى تتعلك ، تارٌخ :  والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات

سمٌر عبد هلل مصطفى األخطل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  بمعامالت الشركات بالنمد أو باألجل وله حك توكٌل أو  -  153

 12265برلم       22111113توفٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

 13211برلم       22111113إبراهٌم علً نوٌر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ :  زٌنب جمال سعٌد -  154

 13211برلم       22111113زٌنب جمال سعٌد إبراهٌم علً نوٌر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  155

 13211برلم       22111113جمال سعٌد ابراهٌم على نوٌر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  156

 13211برلم       22111113جمال سعٌد ابراهٌم على نوٌر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  152

 13211برلم       22111113عمر جمال سعٌد إبراهٌم علً نوٌر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  156

 13211برلم       22111113وٌر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ : عمر جمال سعٌد إبراهٌم علً ن -  151

 زٌنب جمال سعٌد إبراهٌم علً نوٌر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌرٌن وظائفهم لمدة ؼٌر محددة  -  162

إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما  ٌمثل المدٌرٌن الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهم ) منفردٌن ( فً هذا الصدد أوسع السلطات

عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌرٌن ) منفردٌن ( الحك فً التعامل باسم 

خاص بكافة أشكالهم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع ال

 13211برلم       22111113وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع علً الشٌكات ، تارٌخ : 

 زٌنب جمال سعٌد إبراهٌم علً نوٌر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌرٌن وظائفهم لمدة ؼٌر محددة  -  161

ٌر ولهم ) منفردٌن ( فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما ٌمثل المدٌرٌن الشركة فً عاللتها مع الؽ

عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌرٌن ) منفردٌن ( الحك فً التعامل باسم 

حكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر ال

 13211برلم       22111113وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع علً الشٌكات ، تارٌخ : 

  جمال سعٌد ابراهٌم على نوٌر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌرٌن وظائفهم لمدة ؼٌر محددة -  162

ٌمثل المدٌرٌن الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهم ) منفردٌن ( فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما 

عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌرٌن ) منفردٌن ( الحك فً التعامل باسم 
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 234 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم الشركة وضمن أ

 13211برلم       22111113وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع علً الشٌكات ، تارٌخ : 

 وٌباشر المدٌرٌن وظائفهم لمدة ؼٌر محددة   جمال سعٌد ابراهٌم على نوٌر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر -  163

ٌمثل المدٌرٌن الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهم ) منفردٌن ( فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما 

دٌن ( الحك فً التعامل باسم عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌرٌن ) منفر

الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم 

 13211برلم       22111113وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع علً الشٌكات ، تارٌخ : 

 د إبراهٌم علً نوٌر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌرٌن وظائفهم لمدة ؼٌر محددة عمر جمال سعٌ -  164

ٌمثل المدٌرٌن الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهم ) منفردٌن ( فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما 

ته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌرٌن ) منفردٌن ( الحك فً التعامل باسم عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئح

الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم 

 13211برلم       22111113وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع علً الشٌكات ، تارٌخ : 

 عمر جمال سعٌد إبراهٌم علً نوٌر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌرٌن وظائفهم لمدة ؼٌر محددة  -  165

ٌمثل المدٌرٌن الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهم ) منفردٌن ( فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما 

عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌرٌن ) منفردٌن ( الحك فً التعامل باسم 

اضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم الشركة وضمن أؼر

 13211برلم       22111113وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع علً الشٌكات ، تارٌخ : 

دٌر  وفتح الحسابات البنكٌة وؼلمها بكافة العمالت وحك زٌنب جمال سعٌد إبراهٌم علً نوٌر  ذات مسئولٌة محدودة  م -  166

االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن لهم حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة 

ً وكالء الشركة وتحدٌد وممتلكاتها العمارٌة والتولٌع على عمود اإلٌجار أمام الشهر العمارى ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدم

مرتباتهم وأجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود 

 13211برلم       22111113والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ، تارٌخ : 

سعٌد إبراهٌم علً نوٌر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وفتح الحسابات البنكٌة وؼلمها بكافة العمالت وحك زٌنب جمال  -  162

االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن لهم حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة 

الشهر العمارى ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً وكالء الشركة وتحدٌد وممتلكاتها العمارٌة والتولٌع على عمود اإلٌجار أمام 

مرتباتهم وأجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود 

 13211برلم       22111113: والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ، تارٌخ 

جمال سعٌد ابراهٌم على نوٌر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وفتح الحسابات البنكٌة وؼلمها بكافة العمالت وحك االلتراض  -  166

والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن لهم حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها 

لعمارٌة والتولٌع على عمود اإلٌجار أمام الشهر العمارى ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً وكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم ا

وأجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات 

 13211برلم       22111113عامالت الشركة بالنمد أو باألجل ، تارٌخ : والصفمات التً تتعلك بم

جمال سعٌد ابراهٌم على نوٌر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وفتح الحسابات البنكٌة وؼلمها بكافة العمالت وحك االلتراض  -  161

والبٌع والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن لهم حك التولٌع علً عمود الشراء 

العمارٌة والتولٌع على عمود اإلٌجار أمام الشهر العمارى ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً وكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

لعمود والمشارطات وأجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة ا

 13211برلم       22111113والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ، تارٌخ : 

عمر جمال سعٌد إبراهٌم علً نوٌر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وفتح الحسابات البنكٌة وؼلمها بكافة العمالت وحك  -  122

الحها وكذلن لهم حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولص

وممتلكاتها العمارٌة والتولٌع على عمود اإلٌجار أمام الشهر العمارى ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً وكالء الشركة وتحدٌد 
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افة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود مرتباتهم وأجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد ك

 13211برلم       22111113والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ، تارٌخ : 

وحك عمر جمال سعٌد إبراهٌم علً نوٌر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وفتح الحسابات البنكٌة وؼلمها بكافة العمالت  -  121

االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن لهم حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة 

وممتلكاتها العمارٌة والتولٌع على عمود اإلٌجار أمام الشهر العمارى ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً وكالء الشركة وتحدٌد 

بض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود مرتباتهم وأجورهم ولهم حك ل

 13211برلم       22111113والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ، تارٌخ : 

ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو ما بعض ما  زٌنب جمال سعٌد إبراهٌم علً نوٌر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  -  122

 13211برلم       22111113ذكر وتوكٌل السادة المحاسبٌن والمحامٌن . ، تارٌخ : 

زٌنب جمال سعٌد إبراهٌم علً نوٌر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو ما بعض ما  -  123

 13211برلم       22111113المحاسبٌن والمحامٌن . ، تارٌخ : ذكر وتوكٌل السادة 

جمال سعٌد ابراهٌم على نوٌر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو ما بعض ما ذكر  -  124

 13211برلم       22111113وتوكٌل السادة المحاسبٌن والمحامٌن . ، تارٌخ : 

د ابراهٌم على نوٌر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو ما بعض ما ذكر جمال سعٌ -  125

 13211برلم       22111113وتوكٌل السادة المحاسبٌن والمحامٌن . ، تارٌخ : 

الؽٌر فً كل أو ما بعض ما  عمر جمال سعٌد إبراهٌم علً نوٌر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ولهم حك توكٌل أو تفوٌض -  126

 13211برلم       22111113ذكر وتوكٌل السادة المحاسبٌن والمحامٌن . ، تارٌخ : 

عمر جمال سعٌد إبراهٌم علً نوٌر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو ما بعض ما  -  122

 13211برلم       22111113تارٌخ : ذكر وتوكٌل السادة المحاسبٌن والمحامٌن . ، 

دمحم احمد دمحم احمد فتح هلل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌكون لرئٌس مجلس االدارة السٌد / دمحم أحمد دمحم أحمد فتح  -  126

سعد أحمد فتح هللا ) هللا ، وعضو مجلس االدارة السٌد / مهاب أحمد دمحم أحمد  فتح هللا ، وعضو مجلس االدارة السٌد / عصام على م

منفردٌن ( الحك فى التعامل بإسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة و المطاع العام ولطاع 

االعمال العام و المطاع الخاص بكافة أشكالهم ، وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ بكافة أنواع المعامالت كالسحب 

 13146برلم       22111113فراج عن رأس مال الشركة المصدر وتولٌع ، تارٌخ : واالٌداع واال

دمحم احمد دمحم احمد فتح هلل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات بكافة أنواعها ) حسابات  -  121

والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وابرام العمود خطابات ضمان ( ،و كذلن اجراء كافة العمود  -اعتمادات  -ودائع  -جارٌة 

والمشاركات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ولهما الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة 

لكل من             وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم . أما فٌما ٌتعلك شراء األصول التى تدخل ضمن ؼرض الشركة فٌكون حك التولٌع 

 13146برلم       22111113رئٌس مجلس االدارة ،أو ، تارٌخ :  -السٌد / دمحم أحمد دمحم أحمد فتح هللا 

عضو مجلس االدارة  -دمحم احمد دمحم احمد فتح هلل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  السٌد / مهاب أحمد دمحم أحمد فتح هللا  -  162

عضو مجلس االدارة ) منفردٌن (. أما فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى أصول الشركة بالبٌع  -لى مسعد أحمد فتح هللا ، أو السٌد / عصام ع

رئٌس مجلس االدارة ، السٌد /  -كلها أو جزء منها فٌكون حك التولٌع ) لشخصٌن مجتمعٌن ( من السٌد / دمحم أحمد دمحم أحمد فتح هللا 

عضو مجلس االدارة. أما فٌما ٌتعلك  -مجلس االدارة ، السٌد / عصام على مسعد أحمد فتح هللا  عضو -مهاب أحمد دمحم أحمد فتح هللا 

 13146برلم       22111113بااللتراض أو الرهن فٌكون حك التولٌع ، تارٌخ : 

رئٌس مجلس  -مد فتح هللا دمحم احمد دمحم احمد فتح هلل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لكل من السٌد / دمحم أحمد دمحم أح -  161

عضو مجلس  -عضو مجلس االدارة ،و السٌد / عصام على مسعد أحمد فتح هللا  -االدارة ،و السٌد / مهاب أحمد دمحم أحمد فتح هللا 

برلم       22111113االدارة ) مجتمعٌن (. ولكل منهم الحك فى تفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى كل أو بعض مما ذكر ، تارٌخ : 

13146 
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 236 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

منح   -رشاد فتح هللا عبدالرإوؾ دسولى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد مده مجلس االدارة -  162

 صالحٌات للسٌد رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب للشركه السٌد/ رشاد فتح هللا

 ة و الخاصه وحك اإلٌداعدسولً وذلن بحك المٌام بفتح حسابات باسم الشركه لدى البنون و المإسسات العام

 و السحب واجراء المروض و الرهون و عمود التؤجٌر التموٌلً و االستئجار للشركه لدى جمٌع الجهات

 الحكومٌة و االدارٌه و المإسسات العامة و الخاصة و االفراد و البنون و الشركات باسم الشرکه و تحت

 3245برلم       22111113السٌارات و ، تارٌخ : عنوانها و متعلماتها وشراء وبٌع األصول و االالت و 

رشاد فتح هللا عبدالرإوؾ دسولى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  المعدات باسم الشرکه و تفوٌض من  -  163

 ٌراه

 3245برلم       22111113مناسبا لذلن . ، تارٌخ : 

برلم       22111113لس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : دمحم حافظ محمود حافظ  شركة مساهمة  عضو مج -  164

12622 

    22111113عمرو محسن ٌالوت على صالح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  165

 12622برلم   

    22111113اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  اٌمن ابراهٌم حسٌن على  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  -  166

 12622برلم   

خالد خمٌس جاب هللا جمعة عثمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ  -  162

 12622برلم       22111113: 

رئٌس مجلس اإلدارة ،  -للسٌد/ احمد احمد احمد الدلٌل  -احمد احمد احمد الدلٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  166

نائب رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  )مجتمعٌن أو منفردٌن( حك اإلدارة والتولٌع على  -والسٌد/ دمحم احمد احمد الدلٌل 

شخص مفوض بالتولٌع على هذه التعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ولمجلس اإلدارة الحك فً  معامالت الشركة وتعهداتها كل

رئٌس  -ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن ان ٌخول لهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة ، و للسٌد/ احمد احمد احمد الدلٌل 

 13632برلم       22111114، تارٌخ : نائب رئٌس  -مجلس اإلدارة ، والسٌد/ دمحم احمد احمد الدلٌل 

رئٌس مجلس  -للسٌد/ احمد احمد احمد الدلٌل  -مصطفى سعد متولى عبد العزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  161

التولٌع نائب رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  )مجتمعٌن أو منفردٌن( حك اإلدارة و -اإلدارة ، والسٌد/ دمحم احمد احمد الدلٌل 

على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه التعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ولمجلس اإلدارة 

 -الحك فً ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن ان ٌخول لهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة ، و للسٌد/ احمد احمد احمد الدلٌل 

 13632برلم       22111114نائب رئٌس ، تارٌخ :  -سٌد/ دمحم احمد احمد الدلٌل رئٌس مجلس اإلدارة ، وال

رئٌس مجلس  -للسٌد/ احمد احمد احمد الدلٌل  -دمحم ممدوح اللٌثى حسن اللٌثى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  112

لمنتدب  )مجتمعٌن أو منفردٌن( حك اإلدارة والتولٌع نائب رئٌس مجلس اإلدارة والعضو ا -اإلدارة ، والسٌد/ دمحم احمد احمد الدلٌل 

على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه التعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ولمجلس اإلدارة 

 -حمد احمد الدلٌل الحك فً ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن ان ٌخول لهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة ، و للسٌد/ احمد ا

 13632برلم       22111114نائب رئٌس ، تارٌخ :  -رئٌس مجلس اإلدارة ، والسٌد/ دمحم احمد احمد الدلٌل 

 -للسٌد/ احمد احمد احمد الدلٌل  -دمحم احمد احمد الدلٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب   -  111

نائب رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  )مجتمعٌن أو منفردٌن( حك  -احمد احمد الدلٌل رئٌس مجلس اإلدارة ، والسٌد/ دمحم 

اإلدارة والتولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه التعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة 

ول لهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة ، و للسٌد/ احمد احمد ولمجلس اإلدارة الحك فً ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن ان ٌخ

 13632برلم       22111114نائب رئٌس ، تارٌخ :  -رئٌس مجلس اإلدارة ، والسٌد/ دمحم احمد احمد الدلٌل  -احمد الدلٌل 
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 232 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تمعٌن أو منفردٌن( الحك احمد احمد احمد الدلٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مجلس اإلدارة والعضو المنتدب )مج -  112

فى التعامل مع كافة البنون والمصارؾ بالسحب واإلٌداع وصرؾ الشٌكات الصادرة بإسم الشركة من جهات التعامل وتحصٌلها من 

البنن مباشرة وفتح وؼلك الحسابات الرئٌسٌة والفرعٌة وحك الرهن التجارى والرهن العمارى وحك كفالة الؽٌر وعمل التسهٌالت 

نٌه واإللتراض وإستصدار خطابات وشهادات الضمان واإلفراج عن رأس المال والتعامل مع البنون والمصارؾ بإسم الشركة اإلئتما

 13632برلم       22111114وضمن أؼراضها ، ولهم )مجتمعٌن أو منفردٌن( الحك فً التولٌع ، تارٌخ : 

ادارة  مجلس اإلدارة والعضو المنتدب )مجتمعٌن أو مصطفى سعد متولى عبد العزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  113

منفردٌن( الحك فى التعامل مع كافة البنون والمصارؾ بالسحب واإلٌداع وصرؾ الشٌكات الصادرة بإسم الشركة من جهات التعامل 

وحك كفالة الؽٌر وعمل وتحصٌلها من البنن مباشرة وفتح وؼلك الحسابات الرئٌسٌة والفرعٌة وحك الرهن التجارى والرهن العمارى 

التسهٌالت اإلئتمانٌه واإللتراض وإستصدار خطابات وشهادات الضمان واإلفراج عن رأس المال والتعامل مع البنون والمصارؾ 

 13632برلم       22111114بإسم الشركة وضمن أؼراضها ، ولهم )مجتمعٌن أو منفردٌن( الحك فً التولٌع ، تارٌخ : 

للٌثى حسن اللٌثى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مجلس اإلدارة والعضو المنتدب )مجتمعٌن أو منفردٌن( دمحم ممدوح ا -  114

الحك فى التعامل مع كافة البنون والمصارؾ بالسحب واإلٌداع وصرؾ الشٌكات الصادرة بإسم الشركة من جهات التعامل 

لفرعٌة وحك الرهن التجارى والرهن العمارى وحك كفالة الؽٌر وعمل وتحصٌلها من البنن مباشرة وفتح وؼلك الحسابات الرئٌسٌة وا

التسهٌالت اإلئتمانٌه واإللتراض وإستصدار خطابات وشهادات الضمان واإلفراج عن رأس المال والتعامل مع البنون والمصارؾ 

 13632برلم       22111114بإسم الشركة وضمن أؼراضها ، ولهم )مجتمعٌن أو منفردٌن( الحك فً التولٌع ، تارٌخ : 

دمحم احمد احمد الدلٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  مجلس اإلدارة والعضو المنتدب )مجتمعٌن  -  115

أو منفردٌن( الحك فى التعامل مع كافة البنون والمصارؾ بالسحب واإلٌداع وصرؾ الشٌكات الصادرة بإسم الشركة من جهات 

ها من البنن مباشرة وفتح وؼلك الحسابات الرئٌسٌة والفرعٌة وحك الرهن التجارى والرهن العمارى وحك كفالة التعامل وتحصٌل

الؽٌر وعمل التسهٌالت اإلئتمانٌه واإللتراض وإستصدار خطابات وشهادات الضمان واإلفراج عن رأس المال والتعامل مع البنون 

برلم       22111114جتمعٌن أو منفردٌن( الحك فً التولٌع ، تارٌخ : والمصارؾ بإسم الشركة وضمن أؼراضها ، ولهم )م

13632 

احمد احمد احمد الدلٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  على عمود البٌع والشراء ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة  -  116

وتحوٌل كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة  واألراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها ودفع المبالػ وتولٌع

العمود والمشارطات والصفمات والتً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد واالجل ولهم الحك فً التولٌع على عمود تؤسٌس الشركات 

الشركة وضمن اؼراضها امام وتعدٌلها واندماجها و اصدار التوكٌالت للؽٌر ، ولهم )مجتمعٌن أو منفردٌن( الحك فى التعامل باسم 

 13632برلم       22111114المرور والجمارن  والهٌئة العامة للرلابة الصناعٌة ، تارٌخ : 

مصطفى سعد متولى عبد العزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على عمود البٌع والشراء ألصول الشركة وممتلكاتها  -  112

ت باسم الشركة ولصالحها ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل كافة السندات االذنٌة والتجارٌة العمارٌة واألراضً والسٌارات والمنموال

وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات والتً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد واالجل ولهم الحك فً التولٌع على عمود تؤسٌس 

)مجتمعٌن أو منفردٌن( الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن  الشركات وتعدٌلها واندماجها و اصدار التوكٌالت للؽٌر ، ولهم

 13632برلم       22111114اؼراضها امام المرور والجمارن  والهٌئة العامة للرلابة الصناعٌة ، تارٌخ : 

متلكاتها دمحم ممدوح اللٌثى حسن اللٌثى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على عمود البٌع والشراء ألصول الشركة وم -  116

العمارٌة واألراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل كافة السندات االذنٌة والتجارٌة 

وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات والتً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد واالجل ولهم الحك فً التولٌع على عمود تؤسٌس 

ٌلها واندماجها و اصدار التوكٌالت للؽٌر ، ولهم )مجتمعٌن أو منفردٌن( الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن الشركات وتعد

 13632برلم       22111114اؼراضها امام المرور والجمارن  والهٌئة العامة للرلابة الصناعٌة ، تارٌخ : 

دارة وعضومنتدب  على عمود البٌع والشراء ألصول الشركة دمحم احمد احمد الدلٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ا -  111

وممتلكاتها العمارٌة واألراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل كافة السندات االذنٌة 

االجل ولهم الحك فً التولٌع على عمود والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات والتً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد و

تؤسٌس الشركات وتعدٌلها واندماجها و اصدار التوكٌالت للؽٌر ، ولهم )مجتمعٌن أو منفردٌن( الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن 

 13632برلم       22111114اؼراضها امام المرور والجمارن  والهٌئة العامة للرلابة الصناعٌة ، تارٌخ : 
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احمد احمد احمد الدلٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وكافة  -  1222

الجهات الخاصة بالتراخٌص  وجمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم 

 تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر. وضمن اؼراضها ، ولهم حك توكٌل أو

المدٌر التنفٌذى الحك فى اإلشراؾ على تنفٌذ العملٌات والبحوث والتطوٌر  -للمهندس/ دمحم احمد احمد السٌد الشناوى  -

 13632برلم       22111114وإستخراج جمٌع التراخٌص. ، تارٌخ : 

مجلس ادارة  والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات مصطفى سعد متولى عبد العزٌز  شركة مساهمة  عضو  -  1221

وكافة الجهات الخاصة بالتراخٌص  وجمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة 

 اشكالهم وضمن اؼراضها ، ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر.

المدٌر التنفٌذى الحك فى اإلشراؾ على تنفٌذ العملٌات والبحوث والتطوٌر  -دمحم احمد احمد السٌد الشناوى  للمهندس/ -

 13632برلم       22111114وإستخراج جمٌع التراخٌص. ، تارٌخ : 

ادرات والواردات دمحم ممدوح اللٌثى حسن اللٌثى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والهٌئة العامة للرلابة على الص -  1222

وكافة الجهات الخاصة بالتراخٌص  وجمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة 

 اشكالهم وضمن اؼراضها ، ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر.

نفٌذى الحك فى اإلشراؾ على تنفٌذ العملٌات والبحوث والتطوٌر المدٌر الت -للمهندس/ دمحم احمد احمد السٌد الشناوى  -

 13632برلم       22111114وإستخراج جمٌع التراخٌص. ، تارٌخ : 

دمحم احمد احمد الدلٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات  -  1223

صة بالتراخٌص  وجمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع والواردات وكافة الجهات الخا

 الخاص بكافة اشكالهم وضمن اؼراضها ، ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر.

لعملٌات والبحوث والتطوٌر المدٌر التنفٌذى الحك فى اإلشراؾ على تنفٌذ ا -للمهندس/ دمحم احمد احمد السٌد الشناوى  -

 13632برلم       22111114وإستخراج جمٌع التراخٌص. ، تارٌخ : 

دمحم حمدي فرؼلً احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن أو  -  1224

سمها فٌما عدا ما احتفظ بة صراحة فً عمد الشركة أو المانون أو منفردٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل با

 الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامه .

ولالستاذ / اسالم عبد الحمٌد دمحم ابراهٌم الخولً  )المدٌر العام ( )منفرداً( أو االستاذ/ دمحم حمدي فرؼلً احمد  ) مدٌر المبٌعات  

رشاد الزمٌتً )مدٌر االنتاج ( )مجتمعٌن( الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها ، والمشترٌات ( و االستاذ / دمحم مصطفى 

 12646برلم       22111114تارٌخ : 

دمحم مصطفى رشاد الزمٌتً  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن أو  -  1225

السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ بة صراحة فً عمد الشركة أو المانون أو  منفردٌن فً هذا الصدد أوسع

 الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامه .

ولالستاذ / اسالم عبد الحمٌد دمحم ابراهٌم الخولً  )المدٌر العام ( )منفرداً( أو االستاذ/ دمحم حمدي فرؼلً احمد  ) مدٌر المبٌعات  

لمشترٌات ( و االستاذ / دمحم مصطفى رشاد الزمٌتً )مدٌر االنتاج ( )مجتمعٌن( الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها ، وا

 12646برلم       22111114تارٌخ : 

 إسالم عبد الحمٌد دمحم إبراهٌم -  1226

الؽٌر ولهم مجتمعٌن أو منفردٌن فً هذا الصدد أوسع  الخولً  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عاللتها مع 

السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ بة صراحة فً عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامه 

. 
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الستاذ/ دمحم حمدي فرؼلً احمد  ) مدٌر المبٌعات ولالستاذ / اسالم عبد الحمٌد دمحم ابراهٌم الخولً  )المدٌر العام ( )منفرداً( أو ا 

والمشترٌات ( و االستاذ / دمحم مصطفى رشاد الزمٌتً )مدٌر االنتاج ( )مجتمعٌن( الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها ، 

 12646برلم       22111114تارٌخ : 

م جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع دمحم حمدي فرؼلً احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  اما -  1222

االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافة صور 

تعٌن وعزل مستخدمً  التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع علً الشٌكات واالفراج عن راس المال . ولهم الحك فً

ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذلن باسم الشركة و لصالحها ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع 

 12646برلم       22111114وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافة العمود والمشارطات ، تارٌخ : 

د الزمٌتً  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام دمحم مصطفى رشا -  1226

ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافة 

كات واالفراج عن راس المال . ولهم الحك فً تعٌن وعزل مستخدمً صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع علً الشٌ

ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذلن باسم الشركة و لصالحها ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع 

 12646برلم       22111114وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافة العمود والمشارطات ، تارٌخ : 

 إسالم عبد الحمٌد دمحم إبراهٌم -  1221

الخولً  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص  

بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

ت واالفراج عن راس المال . ولهم الحك فً تعٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد والمصارؾ والتولٌع علً الشٌكا

مرتباتهم واجورهم وكل ذلن باسم الشركة و لصالحها ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه 

 12646برلم       22111114والتجارٌه وابرام كافة العمود والمشارطات ، تارٌخ : 

 دمحم حمدي فرؼلً احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل -  1212

وللمدٌرٌن ) مجتمعٌن فمط ( الحك فً االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن حك التولٌع علً عمود الشراء 

    22111114الشركة وممتلكاتها العمارٌة  . ولهم حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ :  والبٌع والرهن الصول

 12646برلم   

 دمحم مصطفى رشاد الزمٌتً  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل -  1211

لتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن حك التولٌع علً عمود الشراء وللمدٌرٌن ) مجتمعٌن فمط ( الحك فً اال

    22111114والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة  . ولهم حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 12646برلم   

 إسالم عبد الحمٌد دمحم إبراهٌم -  1212

 لٌة محدودة  مدٌر  والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجلالخولً  ذات مسئو 

وللمدٌرٌن ) مجتمعٌن فمط ( الحك فً االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن حك التولٌع علً عمود الشراء 

    22111114كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة  . ولهم حك توكٌل الؽٌر فً 

 12646برلم   

برلم       22111114محمود وجدى دمحم محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدالن من احمد زكى بدر ، تارٌخ :  -  1213

114456 

برلم       22111114ارٌخ : محمود وجدى دمحم محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدالن من احمد زكى بدر ، ت -  1214

114456 

    22111114طارق حسن جمعة سعودى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدالن من احمد زكى بدر ، تارٌخ :  -  1215

 114456برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 242 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    22111114طارق حسن جمعة سعودى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدالن من احمد زكى بدر ، تارٌخ :  -  1216

 114456  برلم 

برلم       22111114سٌد على دمحم  رضوان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدالن من احمد زكى بدر ، تارٌخ :  -  1212

114456 

برلم       22111114سٌد على دمحم  رضوان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدالن من احمد زكى بدر ، تارٌخ :  -  1216

114456 

جدى دمحم محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدال من السٌد عمرو عزت سالمة ، تارٌخ : محمود و -  1211

 114456برلم       22111114

محمود وجدى دمحم محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدال من السٌد عمرو عزت سالمة ، تارٌخ :  -  1222

 114456برلم       22111114

سعودى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدال من السٌد عمرو عزت سالمة ، تارٌخ :  طارق حسن جمعة -  1221

 114456برلم       22111114

طارق حسن جمعة سعودى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدال من السٌد عمرو عزت سالمة ، تارٌخ :  -  1222

 114456برلم       22111114

    22111114كة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدال من السٌد عمرو عزت سالمة ، تارٌخ : سٌد على دمحم  رضوان  شر -  1223

 114456برلم   

    22111114سٌد على دمحم  رضوان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدال من السٌد عمرو عزت سالمة ، تارٌخ :  -  1224

 114456برلم   

    22111114ة  عضو مجلس ادارة  بدال من السٌد / اسامة هٌكل ، تارٌخ : محمود وجدى دمحم محمود  شركة مساهم -  1225

 114456برلم   

    22111114محمود وجدى دمحم محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدال من السٌد / اسامة هٌكل ، تارٌخ :  -  1226

 114456برلم   

    22111114ادارة  بدال من السٌد / اسامة هٌكل ، تارٌخ : طارق حسن جمعة سعودى  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  1222

 114456برلم   

    22111114طارق حسن جمعة سعودى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدال من السٌد / اسامة هٌكل ، تارٌخ :  -  1226

 114456برلم   

برلم       22111114السٌد / اسامة هٌكل ، تارٌخ :  سٌد على دمحم  رضوان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدال من -  1221

114456 

برلم       22111114سٌد على دمحم  رضوان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدال من السٌد / اسامة هٌكل ، تارٌخ :  -  1232

114456 

برلم       22111114ه ، تارٌخ : دٌكران فاهان الكسانٌان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استمال -  1231

6421 

 6421برلم       22111114دٌكران دٌكران فاهان الكسانٌان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1232

    22111114فاهان دٌكران فاهان الكسانٌان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  1233

 6421برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 241 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 6421برلم       22111114امل سعد عازر ابادٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1234

 6421برلم       22111114ة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ : دٌكران فاهان الكسانٌان  شرك -  1235

 6421برلم       22111114دٌكران دٌكران فاهان الكسانٌان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1236

برلم       22111114، تارٌخ : فاهان دٌكران فاهان الكسانٌان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب    -  1232

6421 

 6421برلم       22111114امل سعد عازر ابادٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1236

مع اإلبماء على -دٌكران فاهان الكسانٌان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة -  1231

 لممنوحة للسٌد / رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب كما هً واردة بالسجلجمٌع الصالحٌات ا

 التجاري إضافة إلى منحه الحك فً تموٌض الؽٌر فً التولٌع نٌابة عن الشركة أمام جمٌع البنون وعلى الشٌكات

 6421برلم       22111114وأي إجراءات وتولٌعات تتطلبها البنون المتعاملة مع الشركة. ، تارٌخ : 

مع اإلبماء على جمٌع -دٌكران دٌكران فاهان الكسانٌان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة -  1242

 الصالحٌات الممنوحة للسٌد / رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب كما هً واردة بالسجل

 عن الشركة أمام جمٌع البنون وعلى الشٌكات التجاري إضافة إلى منحه الحك فً تموٌض الؽٌر فً التولٌع نٌابة

 6421برلم       22111114وأي إجراءات وتولٌعات تتطلبها البنون المتعاملة مع الشركة. ، تارٌخ : 

مع اإلبماء -فاهان دٌكران فاهان الكسانٌان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة -  1241

 الصالحٌات الممنوحة للسٌد / رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب كما هً واردة بالسجلعلى جمٌع 

 التجاري إضافة إلى منحه الحك فً تموٌض الؽٌر فً التولٌع نٌابة عن الشركة أمام جمٌع البنون وعلى الشٌكات

 6421برلم       22111114وأي إجراءات وتولٌعات تتطلبها البنون المتعاملة مع الشركة. ، تارٌخ : 

مع اإلبماء على جمٌع الصالحٌات -امل سعد عازر ابادٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة -  1242

 الممنوحة للسٌد / رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب كما هً واردة بالسجل

 ة عن الشركة أمام جمٌع البنون وعلى الشٌكاتالتجاري إضافة إلى منحه الحك فً تموٌض الؽٌر فً التولٌع نٌاب

 6421برلم       22111114وأي إجراءات وتولٌعات تتطلبها البنون المتعاملة مع الشركة. ، تارٌخ : 

 1612برلم       22111114جوٌلوم مٌشٌل رٌجواجنى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  استماله ، تارٌخ :  -  1243

 1612برلم       22111114زٌز دمحم على  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  استماله ، تارٌخ : احمد عبد الع -  1244

 1612برلم       22111114لورانس ٌورجان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  استماله ، تارٌخ :  -  1245

 1612برلم       22111114:  دمحم كامل دمحم عطاٌا  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  استماله ، تارٌخ -  1246

 1612برلم       22111114جوٌلوم مٌشٌل رٌجواجنى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  استماله ، تارٌخ :  -  1242

 1612برلم       22111114احمد عبد العزٌز دمحم على  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  استماله ، تارٌخ :  -  1246

 1612برلم       22111114ن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  استماله ، تارٌخ : لورانس ٌورجا -  1241

 1612برلم       22111114دمحم كامل دمحم عطاٌا  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  استماله ، تارٌخ :  -  1252



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 242 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ٌمثل المدٌران  -ائفهما لمدة ؼٌر محددة جوٌلوم مٌشٌل رٌجواجنى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وٌباشر المدٌران وظ -  1251

الشركة فً عاللتها مع الؽٌر والمدٌر األول السٌد/ دمحم كامل دمحم عطاٌا والمدٌر الثانً السٌد/ جوٌلوم مٌشٌل رٌجواجنً )منفردٌن( 

ضمن ؼرض الشركة وإبرام فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة، والتعامل باسمها وإجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة 

جمٌع العمود والمشارطات التً تتعلك بمعامالت الشركة. والتولٌع نٌابة عن الشركة على عمود التعدٌل وذلن أمام الشهر العماري 

 1612برلم       22111114والسجل التجاري والهٌئة العامة لإلستثمار ، تارٌخ : 

ٌمثل المدٌران  -ٌة محدودة  مدٌر عام  وٌباشر المدٌران وظائفهما لمدة ؼٌر محددة احمد عبد العزٌز دمحم على  ذات مسئول -  1252

الشركة فً عاللتها مع الؽٌر والمدٌر األول السٌد/ دمحم كامل دمحم عطاٌا والمدٌر الثانً السٌد/ جوٌلوم مٌشٌل رٌجواجنً )منفردٌن( 

وإجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وإبرام  فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة، والتعامل باسمها

جمٌع العمود والمشارطات التً تتعلك بمعامالت الشركة. والتولٌع نٌابة عن الشركة على عمود التعدٌل وذلن أمام الشهر العماري 

 1612برلم       22111114والسجل التجاري والهٌئة العامة لإلستثمار ، تارٌخ : 

ٌمثل المدٌران الشركة  -لورانس ٌورجان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وٌباشر المدٌران وظائفهما لمدة ؼٌر محددة  -  1253

فً عاللتها مع الؽٌر والمدٌر األول السٌد/ دمحم كامل دمحم عطاٌا والمدٌر الثانً السٌد/ جوٌلوم مٌشٌل رٌجواجنً )منفردٌن( فً هذا 

دارة الشركة، والتعامل باسمها وإجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وإبرام جمٌع الصدد أوسع السلطات إل

العمود والمشارطات التً تتعلك بمعامالت الشركة. والتولٌع نٌابة عن الشركة على عمود التعدٌل وذلن أمام الشهر العماري والسجل 

 1612برلم       22111114التجاري والهٌئة العامة لإلستثمار ، تارٌخ : 

ٌمثل المدٌران  -دمحم كامل دمحم عطاٌا  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وٌباشر المدٌران وظائفهما لمدة ؼٌر محددة  -  1254

الشركة فً عاللتها مع الؽٌر والمدٌر األول السٌد/ دمحم كامل دمحم عطاٌا والمدٌر الثانً السٌد/ جوٌلوم مٌشٌل رٌجواجنً )منفردٌن( 

السلطات إلدارة الشركة، والتعامل باسمها وإجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وإبرام  فً هذا الصدد أوسع

جمٌع العمود والمشارطات التً تتعلك بمعامالت الشركة. والتولٌع نٌابة عن الشركة على عمود التعدٌل وذلن أمام الشهر العماري 

 1612برلم       22111114، تارٌخ :  والسجل التجاري والهٌئة العامة لإلستثمار

جوٌلوم مٌشٌل رٌجواجنى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وكافة الجهات الحكومٌة ولهما الحك فً توكٌل أو تفوٌض  -  1255

 الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر.

عامل مع البنون فً اإلٌداع والسحب وفتح وللمدٌرٌن السٌد/ دمحم كامل دمحم عطاٌا، والسٌد/ جوٌلوم مٌشٌل رٌجواجنً )منفردٌن( الت

 1612برلم       22111114الحسابات وااللتراض والرهون وكافة التعامالت البنكٌة. ، تارٌخ : 

احمد عبد العزٌز دمحم على  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وكافة الجهات الحكومٌة ولهما الحك فً توكٌل أو تفوٌض  -  1256

 ض ما ذكر.الؽٌر فً كل أو بع

وللمدٌرٌن السٌد/ دمحم كامل دمحم عطاٌا، والسٌد/ جوٌلوم مٌشٌل رٌجواجنً )منفردٌن( التعامل مع البنون فً اإلٌداع والسحب وفتح 

 1612برلم       22111114الحسابات وااللتراض والرهون وكافة التعامالت البنكٌة. ، تارٌخ : 

ة  مدٌر عام  وكافة الجهات الحكومٌة ولهما الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً لورانس ٌورجان  ذات مسئولٌة محدود -  1252

 كل أو بعض ما ذكر.

وللمدٌرٌن السٌد/ دمحم كامل دمحم عطاٌا، والسٌد/ جوٌلوم مٌشٌل رٌجواجنً )منفردٌن( التعامل مع البنون فً اإلٌداع والسحب وفتح 

 1612برلم       22111114بنكٌة. ، تارٌخ : الحسابات وااللتراض والرهون وكافة التعامالت ال

دمحم كامل دمحم عطاٌا  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وكافة الجهات الحكومٌة ولهما الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر  -  1256

 فً كل أو بعض ما ذكر.

( التعامل مع البنون فً اإلٌداع والسحب وفتح وللمدٌرٌن السٌد/ دمحم كامل دمحم عطاٌا، والسٌد/ جوٌلوم مٌشٌل رٌجواجنً )منفردٌن

 1612برلم       22111114الحسابات وااللتراض والرهون وكافة التعامالت البنكٌة. ، تارٌخ : 

عاصم عزٌز الدٌن مصطفى دمحم المنفى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تفوٌض األستاذ/عاصم عزٌز  -  1251

 منفً رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فً حكالدٌن مصطفى دمحم ال

 شراء وبٌع السٌارات والعمارات والمنموالت وذلن لصالح الشركة والتولٌع على كافة العمود النهائٌة فً هذا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 243 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الشان امام الشهر العمارى وكافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والبنون المومٌة وؼٌر المومٌة وذلن

 12126برلم       22111114وٌض أو توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض مما ذكر . ، تارٌخ : منفردا ، وله حك تف

 -عمرو محمود حسنى حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  لمركز النشاط الصناعى بمرٌة زرزارة المعدٌة مركز ادكو  -  1262

 11162برلم       22111114محافظة البحٌرة ، تارٌخ : 

 -بالعمار  الكائن طرٌك اسكندرٌة مطروح لبلى  6-5-4ٌوسؾ  شركة مساهمة  مدٌر فرع  حالت ارلام  احمد حلمى دمحم -  1261

 13146برلم       22111114االسكندرٌة ، تارٌخ :   -الدخلٌة  -منطمة ابو ٌوسؾ  امام شارع الحدٌد والصلب 

المطعة  -مركز ممارسة النشاط : المنطمة الصناعٌة  عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن المؽربى  شركة مساهمة  مدٌر فرع   -  1262

 1212برلم       22111112االسكندرٌة ، تارٌخ :  -العامرٌة  -النهضة  -( الكرنن  14)

المطعة  -عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن المؽربى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مركز ممارسة النشاط : المنطمة الصناعٌة   -  1263

 1212برلم       22111112االسكندرٌة ، تارٌخ :  -العامرٌة  -النهضة  -( الكرنن  14)

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ،  1اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )خروج عدد -  1264

 3242برلم       22111112تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ،  1مدٌر و شرٌن  )خروج عدد اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  -  1265

 3242برلم       22111112تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ،  1اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )خروج عدد -  1266

 3242برلم       22111112تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ،  1عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )خروج عدد اٌهاب سعداوي راؼب -  1262

 3242برلم       22111112تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ،  1اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )خروج عدد -  1266

 3242برلم       22111112تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  (  1اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )خروج عدد -  1261

 3242برلم       22111112، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ، تارٌخ :  1منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )خروج عدد -  1222

 3242برلم       22111112

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ، تارٌخ :  1منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )خروج عدد -  1221

 3242برلم       22111112

:  شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ، تارٌخ 1منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )خروج عدد -  1222

 3242برلم       22111112

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ، تارٌخ :  1منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )خروج عدد -  1223

 3242برلم       22111112

( ، تارٌخ :  شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  1منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )خروج عدد -  1224

 3242برلم       22111112

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ، تارٌخ :  1منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )خروج عدد -  1225

 3242برلم       22111112



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 244 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ، تارٌخ :  1منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )خروج عدد -  1226

 3242برلم       22111112

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ، تارٌخ :  1منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )خروج عدد -  1222

 3242   برلم    22111112

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ، تارٌخ :  1منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )خروج عدد -  1226

 3242برلم       22111112

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ، تارٌخ :  1منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )خروج عدد -  1221

 3242برلم       22111112

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ، تارٌخ :  1منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )خروج عدد -  1262

 3242برلم       22111112

:  شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ، تارٌخ 1منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )خروج عدد -  1261

 3242برلم       22111112

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ، تارٌخ :  1منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )خروج عدد -  1262

 3242برلم       22111112

، تارٌخ :  شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( 1منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )خروج عدد -  1263

 3242برلم       22111112

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ، تارٌخ :  1منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )خروج عدد -  1264

 3242برلم       22111112

التعدٌل  ( ، تارٌخ : شرٌن موصى مذكور بعمد  1منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )خروج عدد -  1265

 3242برلم       22111112

شرٌن موصى مذكور بعمد  1عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  )خروج عدد -  1266

 3242برلم       22111112التعدٌل  ( ، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد  1خارج  )خروج عددعبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن مت -  1262

 3242برلم       22111112التعدٌل  ( ، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ، تارٌخ :  1منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )خروج عدد -  1266

 3242برلم       22111112

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ، تارٌخ :  1شرٌن متضامن  )خروج عدد منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  -  1261

 3242برلم       22111112

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ، تارٌخ :  1منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )خروج عدد -  1212

 3242برلم       22111112

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ، تارٌخ :  1ة تضامن  شرٌن متضامن  )خروج عددمنى دمحم دمحم الندٌم  شرك -  1211

 3242برلم       22111112

شرٌن موصى مذكور بعمد  1عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  )خروج عدد -  1212

 3242برلم       22111112التعدٌل  ( ، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد  1الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  )خروج عدد عبد -  1213

 3242برلم       22111112التعدٌل  ( ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 245 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شرٌن موصى مذكور بعمد  1عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  )خروج عدد -  1214

 3242برلم       22111112: التعدٌل  ( ، تارٌخ 

شرٌن موصى مذكور بعمد  1عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  )خروج عدد -  1215

 3242برلم       22111112التعدٌل  ( ، تارٌخ : 

ٌن موصى مذكور بعمد شر 1عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  )خروج عدد -  1216

 3242برلم       22111112التعدٌل  ( ، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد  1عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  )خروج عدد -  1212

 3242برلم       22111112التعدٌل  ( ، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد  1من  مدٌر و شرٌن متخارج  )خروج عددعبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضا -  1216

 3242برلم       22111112التعدٌل  ( ، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد  1عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  )خروج عدد -  1211

 3242برلم       22111112التعدٌل  ( ، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد  1بد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  )خروج عددع -  1122

 3242برلم       22111112التعدٌل  ( ، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد  1عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  )خروج عدد -  1121

 3242برلم       22111112ٌخ : التعدٌل  ( ، تار

شرٌن موصى مذكور بعمد  1عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  )خروج عدد -  1122

 3242برلم       22111112التعدٌل  ( ، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد  1عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  )خروج عدد -  1123

 3242برلم       22111112التعدٌل  ( ، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد  1عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  )خروج عدد -  1124

 3242برلم       22111112التعدٌل  ( ، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد  1عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  )خروج عدد -  1125

 3242برلم       22111112التعدٌل  ( ، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد  1عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  )خروج عدد -  1126

 3242برلم       22111112( ، تارٌخ : التعدٌل  

شرٌن موصى مذكور بعمد  1عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  )خروج عدد -  1122

 3242برلم       22111112التعدٌل  ( ، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد  1عدد عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  )خروج -  1126

 3242برلم       22111112التعدٌل  ( ، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد  1عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  )خروج عدد -  1121

 3242برلم       22111112التعدٌل  ( ، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  (  1بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  )خروج عددعمرو متولً معوض السٌد  توصٌة  -  1112

 3242برلم       22111112، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  (  1عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  )خروج عدد -  1111

 3242برلم       22111112، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 246 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  (  1و متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  )خروج عددعمر -  1112

 3242برلم       22111112، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  (  1عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  )خروج عدد -  1113

 3242برلم       22111112، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  (  1عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  )خروج عدد -  1114

 3242برلم       22111112، تارٌخ : 

دٌل  ( شرٌن موصى مذكور بعمد التع 1عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  )خروج عدد -  1115

 3242برلم       22111112، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  (  1عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  )خروج عدد -  1116

 3242برلم       22111112، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  (  1عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  )خروج عدد -  1112

 3242برلم       22111112، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  (  1عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  )خروج عدد -  1116

 3242برلم       22111112، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  (  1و شرٌن متخارج  )خروج عددعمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر  -  1111

 3242برلم       22111112، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  (  1عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  )خروج عدد -  1122

 3242برلم       22111112، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  (  1السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  )خروج عددعمرو متولً معوض  -  1121

 3242برلم       22111112، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ،  1نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )خروج عدد -  1122

 3242برلم       22111112تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ،  1نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )خروج عدد -  1123

 3242برلم       22111112تارٌخ : 

 شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ، 1نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )خروج عدد -  1124

 3242برلم       22111112تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ،  1نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )خروج عدد -  1125

 3242برلم       22111112تارٌخ : 

وصى مذكور بعمد التعدٌل  ( شرٌن م 1عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  )خروج عدد -  1126

 3242برلم       22111112، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  (  1عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  )خروج عدد -  1122

 3242برلم       22111112، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ،  1ر و شرٌن  )خروج عددنصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌ -  1126

 3242برلم       22111112تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ،  1نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )خروج عدد -  1121

 3242برلم       22111112تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 242 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ،  1اهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )خروج عددنصر الدٌن السٌد ابر -  1132

 3242برلم       22111112تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ،  1نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )خروج عدد -  1131

 3242برلم       22111112تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ،  1نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )خروج عدد -  1132

 3242برلم       22111112تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ،  1نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )خروج عدد -  1133

 3242برلم       22111112ارٌخ : ت

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ،  1نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )خروج عدد -  1134

 3242برلم       22111112تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ،  1نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )خروج عدد -  1135

 3242برلم       22111112تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ،  1نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )خروج عدد -  1136

 3242برلم       22111112ٌخ : تار

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ،  1نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )خروج عدد -  1132

 3242برلم       22111112تارٌخ : 

ى مذكور بعمد التعدٌل  ( ، شرٌن موص 1نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )خروج عدد -  1136

 3242برلم       22111112تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ،  1نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )خروج عدد -  1131

 3242برلم       22111112تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  (  1متخارج  )خروج عددعمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  -  1142

 3242برلم       22111112، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  (  1عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  )خروج عدد -  1141

 3242برلم       22111112، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ،  1م الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )خروج عددنصر الدٌن السٌد ابراهٌ -  1142

 3242برلم       22111112تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ،  1نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )خروج عدد -  1143

 3242برلم       22111112تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ،  1نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )خروج عدد -  1144

 3242برلم       22111112تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ،  1نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )خروج عدد -  1145

 3242برلم       22111112: تارٌخ 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  (  1اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )خروج عدد -  1146

 3242برلم       22111112، تارٌخ : 

ر بعمد التعدٌل  ( شرٌن موصى مذكو 1اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )خروج عدد -  1142

 3242برلم       22111112، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 246 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  (  1عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  )خروج عدد -  1146

 3242برلم       22111112، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  (  1خروج عددعمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  ) -  1141

 3242برلم       22111112، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  (  1عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  )خروج عدد -  1152

 3242برلم       22111112، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  (  1ن  مدٌر و شرٌن متخارج  )خروج عددعمرو متولً معوض السٌد  شركة تضام -  1151

 3242برلم       22111112، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ،  1اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )خروج عدد -  1152

 3242برلم       22111112تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ،  1داوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )خروج عدداٌهاب سع -  1153

 3242برلم       22111112تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  (  1اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )خروج عدد -  1154

 3242م   برل    22111112، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  (  1اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )خروج عدد -  1155

 3242برلم       22111112، تارٌخ : 

 شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( 1اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )خروج عدد -  1156

 3242برلم       22111112، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  (  1اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )خروج عدد -  1152

 3242برلم       22111112، تارٌخ : 

وصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ، شرٌن م 1اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )خروج عدد -  1156

 3242برلم       22111112تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ،  1اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )خروج عدد -  1151

 3242برلم       22111112تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  (  1و شرٌن  )خروج عدداٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر  -  1162

 3242برلم       22111112، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  (  1اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )خروج عدد -  1161

 3242برلم       22111112، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  (  1الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )خروج عدداٌهاب سعداوي راؼب عبد  -  1162

 3242برلم       22111112، تارٌخ : 

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل  ( ،  1اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )خروج عدد -  1163

 3242برلم       22111112تارٌخ : 

 3242برلم       22111112اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1164

 3242برلم       22111112اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1165

 3242برلم       22111112ن   ، تارٌخ : اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌ -  1166



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 241 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 3242برلم       22111112اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1162

 3242برلم       22111112اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1166

 3242برلم       22111112اؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ : اٌهاب سعداوي ر -  1161

 3242برلم       22111112منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1122

 3242برلم       22111112منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1121

 3242برلم       22111112منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1122

 3242برلم       22111112منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1123

 3242برلم       22111112منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1124

 3242برلم       22111112منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1125

 3242برلم       22111112منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1126

 3242برلم       22111112، تارٌخ : منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن    -  1122

 3242برلم       22111112منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1126

 3242برلم       22111112منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1121

 3242برلم       22111112شرٌن متضامن   ، تارٌخ :   منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن -  1162

 3242برلم       22111112منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1161

 3242برلم       22111112منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1162

 3242برلم       22111112دٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن   ، تارٌخ : منى دمحم دمحم الن -  1163

 3242برلم       22111112منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1164

 3242برلم       22111112منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1165

 3242برلم       22111112بد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ : ع -  1166

 3242برلم       22111112عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1162

 3242برلم       22111112، تارٌخ :  منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن   -  1166

 3242برلم       22111112منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1161

 3242برلم       22111112منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1112

 3242برلم       22111112شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  -  1111

 3242برلم       22111112عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1112

 3242برلم       22111112عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1113

 3242برلم       22111112عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1114



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 252 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 3242برلم       22111112ة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ : عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌط -  1115

 3242برلم       22111112عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1116

 3242برلم       22111112عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1112

 3242برلم       22111112عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1116

 3242برلم       22111112عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1111

 3242برلم       22111112توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  عبد الهادي متولً معوض السٌد  -  1222

 3242برلم       22111112عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1221

 3242برلم       22111112عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1222

 3242برلم       22111112عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1223

 3242برلم       22111112عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1224

 3242برلم       22111112معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ : عبد الهادي متولً  -  1225

 3242برلم       22111112عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1226

 3242برلم       22111112ارٌخ : عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   ، ت -  1222

 3242برلم       22111112عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1226

 3242برلم       22111112عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1221

 3242برلم       22111112لً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ : عمرو متو -  1212

 3242برلم       22111112عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1211

 3242برلم       22111112 عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ : -  1212

 3242برلم       22111112عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1213

 3242برلم       22111112عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1214

 3242برلم       22111112صٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ : عمرو متولً معوض السٌد  تو -  1215

 3242برلم       22111112عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1216

 3242   برلم    22111112عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1212

 3242برلم       22111112عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1216

 3242برلم       22111112عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1211

 3242برلم       22111112رٌن متخارج   ، تارٌخ : عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و ش -  1222

 3242برلم       22111112عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1221

 3242برلم       22111112نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1222



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 251 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 3242برلم       22111112نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1223

 3242برلم       22111112نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1224

 3242برلم       22111112دٌر و شرٌن   ، تارٌخ : نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  م -  1225

 3242برلم       22111112عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1226

 3242برلم       22111112عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1222

 3242برلم       22111112لدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ : نصر ا -  1226

 3242برلم       22111112نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1221

 3242برلم       22111112تارٌخ : نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ،  -  1232

 3242برلم       22111112نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1231

 3242برلم       22111112نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1232

 3242برلم       22111112ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  نصر الدٌن السٌد -  1233

 3242برلم       22111112نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1234

 3242برلم       22111112نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1235

 3242برلم       22111112نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1236

 3242برلم       22111112نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1232

 3242برلم       22111112لشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ : نصر الدٌن السٌد ابراهٌم ا -  1236

 3242برلم       22111112نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1231

 3242رلم   ب    22111112عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1242

 3242برلم       22111112عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1241

 3242برلم       22111112نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1242

 3242برلم       22111112ضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ : نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة ت -  1243

 3242برلم       22111112نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1244

 3242برلم       22111112نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1245

 3242برلم       22111112اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1246

 3242برلم       22111112اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1242

 3242برلم       22111112ج   ، تارٌخ : عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخار -  1246

 3242برلم       22111112عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1241

 3242برلم       22111112عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1252



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 252 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 3242برلم       22111112عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1251

 3242برلم       22111112اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1252

 3242برلم       22111112ن   ، تارٌخ : اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌ -  1253

 3242برلم       22111112اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1254

 3242برلم       22111112اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1255

 3242برلم       22111112راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  اٌهاب سعداوي -  1256

 3242برلم       22111112اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1252

 3242برلم       22111112اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1256

 3242برلم       22111112اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1251

 3242برلم       22111112اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1262

 3242برلم       22111112وصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ : اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  ت -  1261

 3242برلم       22111112اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1262

 3242برلم       22111112اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1263

 3242برلم       22111112اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1264

 3242برلم       22111112اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1265

 3242برلم       22111112ٌن   ، تارٌخ : اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شر -  1266

 3242برلم       22111112اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1262

 3242برلم       22111112اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1266

 3242برلم       22111112راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ : اٌهاب سعداوي  -  1261

 3242برلم       22111112منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1222

 3242برلم       22111112منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1221

 3242برلم       22111112منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1222

 3242برلم       22111112منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1223

 3242برلم       22111112منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1224

 3242برلم       22111112منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1225

 3242برلم       22111112منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1226

 3242برلم       22111112، تارٌخ :  منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن   -  1222

 3242برلم       22111112منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1226



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 253 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 3242برلم       22111112منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1221

 3242برلم       22111112منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1262

 3242برلم       22111112منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1261

 3242برلم       22111112منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1262

 3242برلم       22111112منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1263

 3242برلم       22111112منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1264

 3242برلم       22111112ارٌخ : منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، ت -  1265

 3242برلم       22111112عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1266

 3242برلم       22111112عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1262

 3242برلم       22111112 دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن   ، تارٌخ : منى دمحم -  1266

 3242برلم       22111112منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1261

 3242برلم       22111112منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1212

 3242برلم       22111112منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1211

 3242برلم       22111112عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1212

 3242برلم       22111112خارج   ، تارٌخ : عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن مت -  1213

 3242برلم       22111112عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1214

 3242برلم       22111112عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1215

 3242برلم       22111112عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1216

 3242برلم       22111112عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1212

 3242برلم       22111112ٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ : عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مد -  1216

 3242برلم       22111112عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1211

 3242 برلم      22111112عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1322

 3242برلم       22111112عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1321

 3242برلم       22111112عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1322

 3242برلم       22111112ة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ : عبد الهادي متولً معوض السٌد  شرك -  1323

 3242برلم       22111112عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1324

 3242برلم       22111112عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1325

 3242برلم       22111112عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1326



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 254 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 3242برلم       22111112عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1322

 3242برلم       22111112عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1326

 3242برلم       22111112عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1321

 3242برلم       22111112ر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ : عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌ -  1312

 3242برلم       22111112عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1311

 3242برلم       22111112عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1312

 3242برلم       22111112عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1313

 3242برلم       22111112عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1314

 3242برلم       22111112، تارٌخ :  عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   -  1315

 3242برلم       22111112عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1316

 3242برلم       22111112عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1312

 3242برلم       22111112السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  عمرو متولً معوض -  1316

 3242برلم       22111112عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1311

 3242برلم       22111112عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1322

 3242برلم       22111112عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1321

 3242برلم       22111112نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1322

 3242برلم       22111112وصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ : نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  ت -  1323

 3242برلم       22111112نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1324

 3242 برلم      22111112نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1325

 3242برلم       22111112عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1326

 3242برلم       22111112عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1322

 3242برلم       22111112دٌر و شرٌن   ، تارٌخ : نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  م -  1326

 3242برلم       22111112نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1321

 3242برلم       22111112نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1332

 3242برلم       22111112صر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ : ن -  1331

 3242برلم       22111112نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1332

 3242برلم       22111112، تارٌخ :    نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن -  1333

 3242برلم       22111112نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1334



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 255 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 3242برلم       22111112نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1335

 3242برلم       22111112السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ : نصر الدٌن  -  1336

 3242برلم       22111112نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1332

 3242برلم       22111112نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1336

 3242برلم       22111112نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1331

 3242برلم       22111112متخارج   ، تارٌخ :  عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن -  1342

 3242برلم       22111112عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1341

 3242برلم       22111112نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1342

 3242برلم       22111112لدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ : نصر ا -  1343

 3242برلم       22111112نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1344

 3242برلم       22111112ارٌخ : نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، ت -  1345

 3242برلم       22111112اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1346

 3242برلم       22111112اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1342

 3242برلم       22111112ٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ : عمرو متولً معوض الس -  1346

 3242برلم       22111112عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1341

 3242رلم   ب    22111112عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1352

 3242برلم       22111112عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  1351

 3242برلم       22111112اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1352

 3242برلم       22111112مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  -  1353

 3242برلم       22111112اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1354

 3242برلم       22111112اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1355

 3242برلم       22111112ٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ : ا -  1356

 3242برلم       22111112اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1352

 3242برلم       22111112ارٌخ : اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، ت -  1356

 3242برلم       22111112اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1351

 3242برلم       22111112اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1362

 3242برلم       22111112د الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ : اٌهاب سعداوي راؼب عب -  1361

 3242برلم       22111112اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1362



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 256 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 3242برلم       22111112اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  1363

اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1364

 الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

تضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها و ٌمثل الشرٌكٌن الم

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112ركة و تحدٌد ، تارٌخ : الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الش

اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1365

 الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

كة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشر

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112، تارٌخ : الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد 

اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1366

 ( الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : الحك فى تعٌٌن و 

اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1362

 السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن 

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

ص بكافة اشكالهم و و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخا

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1366

 ب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼ

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع 

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1361

 ة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( الرسمٌ

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

ت الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجها

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

لمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و ا -  1322

 للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و و 

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 252 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌك -  1321

 للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

الشركة و التعامل باسمها  و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

وصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  منى دمحم دمحم الندٌم  ت -  1322

 للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

ا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذ

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة   -  1323

 للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

هما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللت

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة   -  1324

 للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها  و ٌمثل الشرٌكٌن

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112الشركة و تحدٌد ، تارٌخ :  الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء

منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة   -  1325

 معٌن فمط( للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجت

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : الحك فى 

منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة   -  1326

 السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن 

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

ص بكافة اشكالهم و و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخا

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة   -  1322

 ونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد ال

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و 

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة   -  1326

 د/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( للشرٌكٌن السٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 256 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و  و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

جهات الرسمٌة  منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام ال -  1321

 للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ :  الحك فى تعٌٌن و عزل

منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة   -  1362

 ٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراه

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

الهم و و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشك

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة   -  1361

 سٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و ال

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

ال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعم

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة   -  1362

 داوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سع

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و  و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

  منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة -  1363

 للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و  و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

مسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و ال -  1364

 للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

من اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و و ض

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

ن حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكو -  1365

 للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

الشركة و التعامل باسمها و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة 

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 251 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

سٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام عبد الهادي متولً معوض ال -  1366

 الجهات الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242م   برل    22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام  -  1362

 الجهات الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها  و ٌمثل الشرٌكٌن

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112الشركة و تحدٌد ، تارٌخ :  الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء

منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة   -  1366

 معٌن فمط( للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجت

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : الحك فى 

منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة   -  1361

 السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن 

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

ص بكافة اشكالهم و و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخا

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة   -  1312

 ونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد ال

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و 

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة   -  1311

 / اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( للشرٌكٌن السٌد

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر 

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

ولٌة امام عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئ -  1312

 الجهات الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و و ضمن 

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

تخارج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن م -  1313

 الجهات الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 
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ات الدارة الشركة و التعامل باسمها و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلط

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام  -  1314

 الجهات الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

ٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامن

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112تحدٌد ، تارٌخ :  الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و

عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام  -  1315

 ) مجتمعٌن فمط(  الجهات الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112حك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : ال

عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام  -  1316

 و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط(  الجهات الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس 

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع 

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام  -  1312

 ٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( الجهات الرسمٌة  للشر

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

مٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكو

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

ٌع و المسئولٌة امام عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة و التول -  1316

 الجهات الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

مها و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باس

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

ر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌ -  1311

 الجهات الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد 

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام عبد  -  1422

 الجهات الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها  و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112ٌخ : الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تار
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عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام  -  1421

 مط( الجهات الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن ف

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : الحك فى تعٌٌن 

عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام  -  1422

 صر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( الجهات الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / ن

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

مطاع الخاص بكافة اشكالهم و و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و ال

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام  -  1423

 ٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( الجهات الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ ا

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

كومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الح

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

ة امام عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌ -  1424

 الجهات الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

اضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و و ضمن اؼر

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

رج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخا -  1425

 الجهات الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

الدارة الشركة و التعامل باسمها و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات 

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام عبد الهادي متولً  -  1426

 الجهات الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

لؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع ا

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام  -  1422

 الجهات الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

رٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها و ٌمثل الش

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112وكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى و

عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام  -  1426

 براهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( الجهات الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ا
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و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ :  الحك فى تعٌٌن و عزل

عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام  -  1421

 دٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( الجهات الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر ال

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

الخاص بكافة اشكالهم و و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع 

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1412

 ي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداو

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

مطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و ال

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1411

 لرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( ا

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و و ضمن اؼراضها امام جمٌع 

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة  -  1412

 الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

امل باسمها و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التع

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

دٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  م -  1413

 الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

د اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصد

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

رو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات عم -  1414

 الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

لتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عال

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112 الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ :

عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1415

 الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

ل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها و ٌمث

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112دمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : الحك فى تعٌٌن و عزل مستخ
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عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1416

 براهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ا

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

اشكالهم و  و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1412

 الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد 

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام 

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1416

 رٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( الرسمٌة  للش

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

ومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحك

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

المسئولٌة امام الجهات عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و  -  1411

 الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و  و

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

خارج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن مت -  1422

 الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

ت الدارة الشركة و التعامل باسمها و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطا

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  عمرو متولً معوض -  1421

 الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها   و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242رلم   ب    22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1422

 الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

لمتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها و ٌمثل الشرٌكٌن ا

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112لشركة و تحدٌد ، تارٌخ : الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء ا

نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1423

 الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 
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لشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن ا

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112ٌد ، تارٌخ : الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحد

نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1424

 ٌن فمط( الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمع

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112ٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : الحك فى تع

نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1425

 صر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / ن

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

مطاع الخاص بكافة اشكالهم و و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و ال

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1426

 عداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب س

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة 

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

ت عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجها -  1422

 الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

ٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و و ضمن اؼراضها امام جم

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

دارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك اال -  1426

 الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

التعامل باسمها  و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى   -  1421

 الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

ا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذ

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1432

 الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها  و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112تارٌخ : الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، 
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نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1431

 ( الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : الحك فى تعٌٌن و 

نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1432

 ٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الد

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

لخاص بكافة اشكالهم و و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع ا

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1433

 وي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعدا

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

لمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و ا

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

 نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات -  1434

 الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

ع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و و ضمن اؼراضها امام جمٌ

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

ارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االد -  1435

 الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

التعامل باسمها و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و 

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

ركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  ش -  1436

 الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها  و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1432

 الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ :  الحك فى تعٌٌن و عزل

نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1436

 السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن 
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و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

ص بكافة اشكالهم و و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخا

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1431

 راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي 

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

اع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المط

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1442

 مٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( الرس

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

هات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و و ضمن اؼراضها امام جمٌع الج

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

لتولٌع و المسئولٌة امام الجهات عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة و ا -  1441

 الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

باسمها  و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

من  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضا -  1442

 الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد 

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات نصر  -  1443

 الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

تهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عالل

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1444

 الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

ل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها و ٌمث

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112دمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : الحك فى تعٌٌن و عزل مستخ

نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1445

 ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد 

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

ة اشكالهم و و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكاف

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 262 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1446

 الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط(  الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و  و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1442

 شرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( الرسمٌة  لل

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

كومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الح

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

المسئولٌة امام الجهات  عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و -  1446

 الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

تخارج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن م -  1441

 الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

ات الدارة الشركة و التعامل باسمها و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلط

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

ض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات عمرو متولً معو -  1452

 الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

ر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌ

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1451

 الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

تضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها و ٌمثل الشرٌكٌن الم

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112ركة و تحدٌد ، تارٌخ : الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الش

اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1452

 الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

كة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشر

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112، تارٌخ : الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد 

اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1453

 ( الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط
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 266 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : الحك فى تعٌٌن و 

اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1454

 السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط(  الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

اص بكافة اشكالهم و و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخ

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1455

 اؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي ر

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

ع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطا

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1456

 مٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( الرس

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

هات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و و ضمن اؼراضها امام جمٌع الج

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

لتولٌع و المسئولٌة امام الجهات اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و ا -  1452

 الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

باسمها  و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات   اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن -  1456

 الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

سع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد او

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات اٌهاب  -  1451

 الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها  و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1462

 الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( 

رٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها و ٌمثل الش

و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

 3242برلم       22111112وكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى و



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 261 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1461

 م الشحرى ) مجتمعٌن فمط( الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌ

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

لهم و و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكا

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1462

 س  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( الرسمٌة  للشرٌكٌن السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌ

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

ع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطا

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1463

 السٌد/ اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  و السٌد / نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى ) مجتمعٌن فمط( الرسمٌة  للشرٌكٌن 

و ٌمثل الشرٌكٌن المتضامنٌن الشركة فى عاللتهما مع الؽٌر  و لهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها 

ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و  و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و

 3242برلم       22111112الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد ، تارٌخ : 

لمبالػ و اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع ا -  1464

تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت 

الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و 

الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون التولٌع على 

 3242برلم       22111112و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

شرٌن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و  اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و -  1465

تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت 

ن و المصارؾ من سحب و اٌداع و الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنو

التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 3242برلم       22111112و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

عداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و اٌهاب س -  1466

تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت 

ضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المت

التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 3242برلم       22111112: و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ 

اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و  -  1462

تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت 

شركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و ال

التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 3242برلم       22111112و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ :  و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة

اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و  -  1466

لمشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و ا

الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و 

مٌع البنون التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع ج

 3242برلم       22111112و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 222 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و  -  1461

تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت 

ون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و الشركة بالنمد او باالجل وٌك

التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 3242برلم       22111112التولٌع ، تارٌخ : و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك 

منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و  -  1422

عامالت الشركة بالنمد او بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بم

باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع على 

الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ 

 3242برلم       22111112سم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : و كل ذلن با

منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و  -  1421

المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او  بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و

باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع على 

جمٌع البنون و المصارؾ  الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع

 3242برلم       22111112و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و  -  1422

ة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌ

باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع على 

هادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و ش

 3242برلم       22111112و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

و  منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل -  1423

بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او 

باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع على 

حسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ الشٌكات و فتح و ؼلك ال

 3242برلم       22111112و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و  منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  مرتباتهم و اجورهم و حك -  1424

بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او 

التولٌع على باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و 

الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ 

 3242برلم       22111112و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

ٌن متضامن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شر -  1425

بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او 

لبنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع على باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع ا

الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ 

 3242برلم       22111112و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و  منى -  1426

بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او 

ٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع على باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامن

الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ 

 3242برلم       22111112و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و  -  1422

او بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 221 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع على 

الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ 

 3242برلم       22111112ها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراض

منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و  -  1426

التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات 

باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع على 

ؾ الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصار

 3242برلم       22111112و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و  -  1421

كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام 

باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع على 

ور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة ص

 3242برلم       22111112و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و  -  1462

سندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او بٌع و تسدٌد كافة ال

باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع على 

ر خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدا

 3242برلم       22111112و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

ولٌع و تحوٌل و منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و ت -  1461

بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او 

باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع على 

فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ الشٌكات و 

 3242برلم       22111112و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  مرتباتهم و  -  1462

بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او 

و اٌداع و التولٌع على  باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب

الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ 

 3242برلم       22111112و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

ة تضامن  شرٌن متضامن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و منى دمحم دمحم الندٌم  شرك -  1463

بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او 

ل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع على باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعام

الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ 

 3242برلم       22111112و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و  -  1464

بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او 

كٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع على باالجل وٌكون للشرٌ

الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ 

 3242برلم       22111112، تارٌخ : و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع 

منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و  -  1465

لشركة بالنمد او بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت ا

باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع على 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 222 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ 

 3242برلم       22111112ة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : و كل ذلن باسم الشرك

عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ  -  1466

عمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة ال

بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و 

امل مع جمٌع اٌداع و التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التع

 3242برلم       22111112البنون و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ  -  1462

كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك  و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد

بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و 

ة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع اٌداع و التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌ

 3242برلم       22111112البنون و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

الػ و تولٌع و تحوٌل و منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المب -  1466

بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او 

باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع على 

ٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ الش

 3242برلم       22111112و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

اتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  مرتب -  1461

بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او 

من سحب و اٌداع و التولٌع على  باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ

الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ 

 3242برلم       22111112و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

ٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و منى دمحم دمحم الند -  1412

بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او 

التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع على  باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك

الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ 

 3242  برلم     22111112و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و  -  1411

بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او 

للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع على  باالجل وٌكون

الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ 

 3242برلم       22111112تولٌع ، تارٌخ : و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك ال

عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ  -  1412

تى تتعلك و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات ال

بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و 

اٌداع و التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع 

 3242برلم       22111112و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : البنون و المصارؾ 

عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ  -  1413

ٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجار

بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و 

ان و كافة صور التعامل مع جمٌع اٌداع و التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضم

 3242برلم       22111112البنون و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 223 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ  -  1414

حوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك و تولٌع و ت

بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و 

ك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع اٌداع و التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼل

 3242برلم       22111112البنون و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

اتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  مرتب -  1415

و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك 

من سحب و  بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ

اٌداع و التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع 

 3242برلم       22111112البنون و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

عوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ عبد الهادي متولً م -  1416

و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك 

ٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامن

اٌداع و التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع 

 3242برلم       22111112البنون و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ  -  1412

و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك 

الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و  بمعامالت

اٌداع و التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع 

 3242برلم       22111112ركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : البنون و المصارؾ و كل ذلن باسم الش

عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ  -  1416

و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك 

ل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و بمعامالت الشركة بالنمد او باالج

اٌداع و التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع 

 3242برلم       22111112ن حك التولٌع ، تارٌخ : البنون و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذل

عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ  -  1411

فمات التى تتعلك و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الص

بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و 

اٌداع و التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع 

 3242برلم       22111112لمصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : البنون و ا

عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ  -  1522

و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة 

بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و 

دات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع اٌداع و التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شها

 3242برلم       22111112البنون و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ  -  1521

ولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك و ت

بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و 

فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع اٌداع و التولٌع على الشٌكات و 

 3242برلم       22111112البنون و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

رج  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخا -  1522

و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 224 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

المصارؾ من سحب و  بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و

اٌداع و التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع 

 3242برلم       22111112البنون و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ  عبد الهادي -  1523

و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك 

لمتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن ا

اٌداع و التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع 

 3242برلم       22111112ٌخ : البنون و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تار

عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ  -  1524

و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك 

عامالت الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و بم

اٌداع و التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع 

 3242برلم       22111112سم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : البنون و المصارؾ و كل ذلن با

عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ  -  1525

كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام 

بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و 

ور التعامل مع جمٌع اٌداع و التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة ص

 3242برلم       22111112البنون و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ  -  1526

تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك  و تولٌع و تحوٌل و بٌع و

بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و 

البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع اٌداع و التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  

 3242برلم       22111112البنون و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

و حك لبض و دفع المبالػ  عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  مرتباتهم و اجورهم -  1522

و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك 

بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و 

اع و التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع اٌد

 3242برلم       22111112البنون و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

كة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ عبد الهادي متولً معوض السٌد  شر -  1526

و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك 

ك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن ح

اٌداع و التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع 

 3242   برلم    22111112البنون و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ  -  1521

و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك 

او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و  بمعامالت الشركة بالنمد

اٌداع و التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع 

 3242برلم       22111112ضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : البنون و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼرا

عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و  -  1512

الصفمات التى تتعلك بمعامالت  تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و

الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 225 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون

 3242برلم       22111112و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و  -  1511

التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و 

الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و 

ت الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادا

 3242برلم       22111112و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و  -  1512

حوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت تولٌع و ت

الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و 

ك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼل

 3242برلم       22111112و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و  عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  مرتباتهم و -  1513

تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت 

ب و اٌداع و الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سح

التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 3242برلم       22111112و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

وصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و عمرو متولً معوض السٌد  ت -  1514

تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت 

حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و  الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن

التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 3242لم   بر    22111112و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و  -  1515

تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت 

باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و الشركة بالنمد او 

التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 3242برلم       22111112و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها 

عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و  -  1516

فمات التى تتعلك بمعامالت تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الص

الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و 

التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 3242برلم       22111112لمصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : و ا

عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و  -  1512

ارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التج

الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و 

ضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات ال

 3242برلم       22111112و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و  -  1516

و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت  تولٌع و تحوٌل

الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و 

حسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك ال

 3242برلم       22111112و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 226 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

هم و حك لبض و دفع المبالػ و عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  مرتباتهم و اجور -  1511

تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت 

ٌداع و الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و ا

التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 3242برلم       22111112و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

ضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و عمرو متولً معوض السٌد  شركة ت -  1522

تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت 

تعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك ال

التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 3242برلم       22111112و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و  -  1521

تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت 

وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و الشركة بالنمد او باالجل 

التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 3242برلم       22111112حك التولٌع ، تارٌخ : و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن 

نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و  -  1522

التى تتعلك بمعامالت تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات 

الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و 

التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 3242برلم       22111112ؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : و المصار

نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و  -  1523

ة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌ

الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و 

ن و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضما

 3242برلم       22111112و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و  -  1524

و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت تولٌع و تحوٌل 

الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و 

سابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الح

 3242برلم       22111112و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

ورهم و حك لبض و دفع المبالػ و نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مرتباتهم و اج -  1525

تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت 

اٌداع و  الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و

التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 3242برلم       22111112و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و  عمرو متولً معوض السٌد  شركة -  1526

تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت 

التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك 

التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 3242 برلم      22111112و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و  -  1522

تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 222 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ن للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و الشركة بالنمد او باالجل وٌكو

التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 3242برلم       22111112لتولٌع ، تارٌخ : و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك ا

نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و  -  1526

تتعلك بمعامالت  تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى

الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و 

التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 3242برلم       22111112كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : و المصارؾ و 

نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع  -  1521

برام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ا

بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع 

افة صور التعامل مع جمٌع البنون و على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و ك

 3242برلم       22111112المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع  -  1532

و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة و تحوٌل و بٌع 

بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع 

البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و  على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات 

 3242برلم       22111112المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مرتباتهم و اجورهم و  -  1531

و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة 

و التولٌع بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع 

على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و 

 3242برلم       22111112المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

صٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  تو -  1532

تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت 

امل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التع

التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 3242برلم       22111112و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و  -  1533

تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت 

وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و  الشركة بالنمد او باالجل

التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 3242برلم       22111112حك التولٌع ، تارٌخ :  و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن

نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع  -  1534

التى تتعلك بمعامالت الشركة و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات 

بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع 

على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و 

 3242برلم       22111112ؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : المصار

نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و  -  1535

ة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌ

الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 226 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ن و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضما

 3242برلم       22111112و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع  -  1536

بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة  و تحوٌل و

بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع 

ابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و على الشٌكات و فتح و ؼلك الحس

 3242برلم       22111112المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

هم و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مرتباتهم و اجور -  1532

و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة 

ٌداع و التولٌع بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و ا

على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و 

 3242برلم       22111112المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

ى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحر -  1536

تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت 

التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و  الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك

التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 3242  برلم     22111112و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و  -  1531

تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت 

االجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و الشركة بالنمد او ب

التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 3242برلم       22111112كذلن حك التولٌع ، تارٌخ :  و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و

عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و  -  1542

ات التى تتعلك بمعامالت تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفم

الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و 

التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 3242برلم       22111112صارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : و الم

عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و  -  1541

ٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجار

الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و 

ان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضم

 3242برلم       22111112و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع  -  1542

و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة و تحوٌل 

بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع 

سابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و على الشٌكات و فتح و ؼلك الح

 3242برلم       22111112المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

رهم و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مرتباتهم و اجو -  1543

و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة 

اٌداع و التولٌع بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و 

على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و 

 3242برلم       22111112المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 
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 221 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

رى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشح -  1544

و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة 

التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع  بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك

على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و 

 3242  برلم     22111112المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع  -  1545

و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة 

الجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع بالنمد او با

على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و 

 3242برلم       22111112كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و 

اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و  -  1546

ات التى تتعلك بمعامالت تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفم

الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و 

التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 3242برلم       22111112صارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : و الم

اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و  -  1542

ٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجار

الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و 

ان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضم

 3242برلم       22111112و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و  -  1546

بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت تولٌع و تحوٌل و 

الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و 

بات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسا

 3242برلم       22111112و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

و حك لبض و دفع المبالػ و عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  مرتباتهم و اجورهم  -  1541

تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت 

ع و الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌدا

التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 3242برلم       22111112و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

ن  مدٌر و شرٌن متخارج  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضام -  1552

تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت 

مل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعا

التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 3242برلم       22111112و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و  -  1551

تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت 

ون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و الشركة بالنمد او باالجل وٌك

التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 3242برلم       22111112التولٌع ، تارٌخ : و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك 

اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و  -  1552

تعلك بمعامالت تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى ت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 262 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و 

التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 3242برلم       22111112ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ :  و المصارؾ و كل

اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و  -  1553

كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت  تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام

الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و 

صور التعامل مع جمٌع البنون التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة 

 3242برلم       22111112و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و  -  1554

ٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسد

الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و 

كٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البن

 3242برلم       22111112و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

و دفع المبالػ و  اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض -  1555

تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت 

الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و 

لٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون التو

 3242برلم       22111112و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و  -  1556

تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت 

ون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و الشركة بالنمد او باالجل وٌك

التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 3242برلم       22111112التولٌع ، تارٌخ : و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك 

اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و  -  1552

تتعلك بمعامالت تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى 

الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و 

التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 3242برلم       22111112ل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : و المصارؾ و ك

اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و  -  1556

م كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرا

الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و 

صور التعامل مع جمٌع البنون  التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة

 3242برلم       22111112و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و  -  1551

ٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسد

الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و 

كٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البن

 3242برلم       22111112و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

و دفع المبالػ و  اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض -  1562

تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت 

الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و 
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لٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون التو

 3242برلم       22111112و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

ة  مدٌر و شرٌن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌط -  1561

تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت 

مٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع ج

التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 3242برلم       22111112و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و  -  1562

تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت 

رٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للش

التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 3242برلم       22111112ع ، تارٌخ : و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌ

اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و  -  1563

معامالت تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك ب

الشركة بالنمد او باالجل وٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن المجتمعٌن حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و 

التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  البنكٌة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 3242برلم       22111112اسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع ، تارٌخ : و المصارؾ و كل ذلن ب

اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها  -  1564

 العمارٌة و 

عمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر ال

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

ممتلكاتها  اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و -  1565

 العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

ؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها اٌهاب سعداوي را -  1566

 العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر 

اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها  -  1562

 العمارٌة و 

ع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌ

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها  -  1566

 العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 
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سٌطة  مدٌر و شرٌن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة ب -  1561

 العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112، تارٌخ : لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. 

 منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة و  -  1522

م الشركة و االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باس

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة و  -  1521

مصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و االراضى و السٌارات باسم الشركة و ل

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة و منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  على عمود الشراء و البٌع  -  1522

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 نى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة و م -  1523

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ :  لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض

 منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة و  -  1524

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 متضامن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة و  منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن -  1525

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة و  -  1526

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة و  -  1522

الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و  االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 و ممتلكاتها العمارٌة و  منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة -  1526

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة و  منى دمحم دمحم -  1521
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االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112او بعض ما ذكر. ، تارٌخ :  لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل

 منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة و  -  1562

مرض و الرهن باسم الشركة و االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود ال

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة و  -  1561

باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و االراضى و السٌارات 

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 لشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة و منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  على عمود ا -  1562

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة و  -  1563

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : لمصلحتها و كذلن حك 

 منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة و  -  1564

ذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و ك

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 رٌة و منى دمحم دمحم الندٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها العما -  1565

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

صٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و عبد الهادي متولً معوض السٌد  تو -  1566

 ممتلكاتها العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112بعض ما ذكر. ، تارٌخ : لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او 

عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و  -  1562

 ممتلكاتها العمارٌة و 

على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع 

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة و  -  1566

السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و  االراضى و

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة و  -  1561

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ :  لمصلحتها و كذلن حك توكٌل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 264 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة و  -  1512

التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و  االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 منى دمحم دمحم الندٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة و  -  1511

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

ن  مدٌر و شرٌن متخارج  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضام -  1512

 ممتلكاتها العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112كر. ، تارٌخ : لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذ

عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و  -  1513

 ممتلكاتها العمارٌة و 

المرض و الرهن باسم الشركة و االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود 

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و  -  1514

 ممتلكاتها العمارٌة و 

راضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و اال

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن متخارج  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و  عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  -  1515

 ممتلكاتها العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112. ، تارٌخ : لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر

عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و  -  1516

 ممتلكاتها العمارٌة و 

لمرض و الرهن باسم الشركة و االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود ا

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و  -  1512

 ممتلكاتها العمارٌة و 

اضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و االر

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

دٌر و شرٌن متخارج  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  م -  1516

 ممتلكاتها العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112، تارٌخ : لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 265 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و  -  1511

 ممتلكاتها العمارٌة و 

ض و الرهن باسم الشركة و االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المر

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و  -  1622

 ممتلكاتها العمارٌة و 

و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و  االراضى

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

ر و شرٌن متخارج  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌ -  1621

 ممتلكاتها العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112تارٌخ : لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، 

عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و  -  1622

 ممتلكاتها العمارٌة و 

و الرهن باسم الشركة و  االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و  -  1623

 ممتلكاتها العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

ن  مدٌر و شرٌن متخارج  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضام -  1624

 ممتلكاتها العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112كر. ، تارٌخ : لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذ

عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و  -  1625

 ممتلكاتها العمارٌة و 

المرض و الرهن باسم الشركة و االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود 

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و  -  1626

 ممتلكاتها العمارٌة و 

اضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و االر

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

دٌر و شرٌن متخارج  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  م -  1622

 ممتلكاتها العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112، تارٌخ : لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 266 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عبد الهادي متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و  -  1626

 ممتلكاتها العمارٌة و 

ض و الرهن باسم الشركة و االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المر

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

عبد الهادي متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و  -  1621

 ممتلكاتها العمارٌة و 

و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و  االراضى

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

ٌن متخارج  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شر -  1612

 ممتلكاتها العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112: لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ 

عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و  -  1611

 ممتلكاتها العمارٌة و 

م الشركة و االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باس

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و  -  1612

 ممتلكاتها العمارٌة و 

شركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و االراضى و السٌارات باسم ال

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

الشراء و البٌع الصول الشركة و  عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  على عمود -  1613

 ممتلكاتها العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242  برلم     22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و  -  1614

 ممتلكاتها العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ :  لمصلحتها

عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و  -  1615

 ممتلكاتها العمارٌة و 

م الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها اما

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

ول الشركة و عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  على عمود الشراء و البٌع الص -  1616

 ممتلكاتها العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 262 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و  عمرو -  1612

 ممتلكاتها العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و 

عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و  -  1616

 ممتلكاتها العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

ر و شرٌن متخارج  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌ -  1611

 ممتلكاتها العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112تارٌخ : لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، 

عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و  -  1622

 ممتلكاتها العمارٌة و 

ن باسم الشركة و االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الره

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و  -  1621

 ممتلكاتها العمارٌة و 

م الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و االراضى و السٌارات باس

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

ى عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  عل -  1622

 العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها  -  1623

 العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها  -  1624

 العمارٌة و 

صلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و االراضى و السٌارات باسم الشركة و لم

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها  نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على عمود الشراء -  1625

 العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 266 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و  -  1626

 ممتلكاتها العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : لمصلحتها و كذلن 

عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و  -  1622

 ممتلكاتها العمارٌة و 

لعمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر ا

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

كة و ممتلكاتها نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشر -  1626

 العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

لسٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها نصر الدٌن ا -  1621

 العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض 

نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها  -  1632

 العمارٌة و 

ك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن ح

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها  -  1631

 لعمارٌة و ا

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

حرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الش -  1632

 العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة  -  1633

 العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112، تارٌخ :  لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر.

نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها  -  1634

 العمارٌة و 

الرهن باسم الشركة و  االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 261 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها  -  1635

 العمارٌة و 

ارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و االراضى و السٌ

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

رٌن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و ش -  1636

 العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها  -  1632

 العمارٌة و 

ركة و االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الش

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها  -  1636

 العمارٌة و 

ة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و االراضى و السٌارات باسم الشرك

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على عمود  -  1631

 العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242 برلم      22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و  -  1642

 ممتلكاتها العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ :  لمصلحتها و

عمرو متولً معوض السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و  -  1641

 ممتلكاتها العمارٌة و 

الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام 

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

ل الشركة و ممتلكاتها نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  على عمود الشراء و البٌع الصو -  1642

 العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

لدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها نصر ا -  1643

 العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 212 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها  -  1644

 العمارٌة و 

كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و 

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

اتها نصر الدٌن السٌد ابراهٌم الشحرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلك -  1645

 العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها  اٌهاب سعداوي راؼب عبد -  1646

 العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112او بعض ما ذكر. ، تارٌخ :  لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل

اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها  -  1642

 العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

ر و شرٌن متخارج  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌ -  1646

 ممتلكاتها العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112تارٌخ : لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، 

عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و  -  1641

 ممتلكاتها العمارٌة و 

ن باسم الشركة و االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الره

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و  -  1652

 ممتلكاتها العمارٌة و 

م الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و االراضى و السٌارات باس

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

مود الشراء و البٌع الصول الشركة و عمرو متولً معوض السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  على ع -  1651

 ممتلكاتها العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242لم   بر    22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها  -  1652

 العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112ها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : لمصلحت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 211 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها  -  1653

 العمارٌة و 

ام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها ام

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

صول الشركة و ممتلكاتها اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على عمود الشراء و البٌع ال -  1654

 العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

اب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها اٌه -  1655

 العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ :  لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و

اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها  -  1656

 العمارٌة و 

كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و 

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

تها اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكا -  1652

 العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها اٌهاب سعداوي راؼب عبد  -  1656

 العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112و بعض ما ذكر. ، تارٌخ : لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل ا

اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها  -  1651

 العمارٌة و 

مود المرض و الرهن باسم الشركة و االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على ع

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها  -  1662

 العمارٌة و 

ضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و االرا

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بسٌطة   -  1661

 العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 212 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ٌطة  مدٌر و شرٌن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  توصٌة بس -  1662

 العمارٌة و 

االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن باسم الشركة و 

 3242برلم       22111112تارٌخ :  لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ،

اٌهاب سعداوي راؼب عبد الونٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها  -  1663

 العمارٌة و 

هن باسم الشركة و االراضى و السٌارات باسم الشركة و لمصلحتها امام الشهر العمارى و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الر

 3242برلم       22111112لمصلحتها و كذلن حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 دمحم عبد العزٌز فهمى خلٌل عبد الرحمن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  1664

 -ى النحو التالى :تحدٌد اختصاصات و سلطات مجلس االدارة و ذلن عل

ٌ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 وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، 

ئٌس مجلس االدارة و السادة اعضاء مجلس االدارة ) منفردٌن او مجتمعٌن ( تمثٌل الشركة فً عاللاتها مع الؽٌر ولـهم و للسٌد / ر

 6523برلم       22111112فً هذا الصدد أوسع ، تارٌخ : 

 خالد سمٌر فإاد ابو العزم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  1665

 -اختصاصات و سلطات مجلس االدارة و ذلن على النحو التالى :تحدٌد 

ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة، 

لشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن ا

و للسٌد / رئٌس مجلس االدارة و السادة اعضاء مجلس االدارة ) منفردٌن او مجتمعٌن ( تمثٌل الشركة فً عاللاتها مع الؽٌر ولـهم 

 6523برلم       22111112فً هذا الصدد أوسع ، تارٌخ : 

 ارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة دمحم حسٌن دمحم بدوى عالم  شركة مساهمة  عضو مجلس اد -  1666

 -تحدٌد اختصاصات و سلطات مجلس االدارة و ذلن على النحو التالى :

ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة، 

فوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء م

و للسٌد / رئٌس مجلس االدارة و السادة اعضاء مجلس االدارة ) منفردٌن او مجتمعٌن ( تمثٌل الشركة فً عاللاتها مع الؽٌر ولـهم 

 6523برلم       22111112فً هذا الصدد أوسع ، تارٌخ : 

ٌز فهمى خلٌل عبد الرحمن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها دمحم عبد العز -  1662

ت فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الالئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة و لهم اٌضاً إجراء كافة العمود و المعامال

عٌٌن و ولؾ و عزل وكالء و مستخدمى الشركة و تحدٌد مرتباتهم و أجورهم و الداخلة ضمن ؼرض الشركة و على األخص ت

مكافآتهم و لبض و دفع كافة المبالػ و التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة 

 السندات اإلذنٌة التجارٌة و حك التولٌع على معامالت 

 6523برلم       22111112تارٌخ : الشركة وتعهداتها ، 

خالد سمٌر فإاد ابو العزم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما  -  1666

امالت الداخلة أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الالئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة و لهم اٌضاً إجراء كافة العمود و المع

ضمن ؼرض الشركة و على األخص تعٌٌن و ولؾ و عزل وكالء و مستخدمى الشركة و تحدٌد مرتباتهم و أجورهم و مكافآتهم و 

لبض و دفع كافة المبالػ و التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات 

 ك التولٌع على معامالت اإلذنٌة التجارٌة و ح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 213 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 6523برلم       22111112الشركة وتعهداتها ، تارٌخ : 

دمحم حسٌن دمحم بدوى عالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما  -  1661

عامة و لهم اٌضاً إجراء كافة العمود و المعامالت الداخلة أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الالئحته التنفٌذٌة للجمعٌة ال

ضمن ؼرض الشركة و على األخص تعٌٌن و ولؾ و عزل وكالء و مستخدمى الشركة و تحدٌد مرتباتهم و أجورهم و مكافآتهم و 

و تسدٌد كافة السندات لبض و دفع كافة المبالػ و التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و تولٌع و تحوٌل و بٌع 

 اإلذنٌة التجارٌة و حك التولٌع على معامالت 

 6523برلم       22111112الشركة وتعهداتها ، تارٌخ : 

دمحم عبد العزٌز فهمى خلٌل عبد الرحمن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و التعامل بإسم الشركة وضمن أؼراضها  -  1622

ر حكومٌة و حك التولٌع على عمود البٌع والشراء وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى أمام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌ

تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باآلجل و حك شراء و بٌع جمٌع المواد و المهمات و البضائع و المنموالت و لهم اٌضاً حك تمثٌل 

ات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع األعمال العام و الخاص الشركة امام الشهر العمارى و التوثٌك و امام الجه

 6523برلم       22111112للسٌد / رئٌس مجلس االدارة مجتمعاً مع احد اعضاء مجلس االدارة ، تارٌخ : 

أؼراضها أمام جمٌع خالد سمٌر فإاد ابو العزم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و التعامل بإسم الشركة وضمن  -  1621

الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة و حك التولٌع على عمود البٌع والشراء وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

بمعامالت الشركة بالنمد او باآلجل و حك شراء و بٌع جمٌع المواد و المهمات و البضائع و المنموالت و لهم اٌضاً حك تمثٌل الشركة 

مام الشهر العمارى و التوثٌك و امام الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع األعمال العام و الخاص للسٌد / ا

 6523برلم       22111112رئٌس مجلس االدارة مجتمعاً مع احد اعضاء مجلس االدارة ، تارٌخ : 

جلس ادارة  و التعامل بإسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع دمحم حسٌن دمحم بدوى عالم  شركة مساهمة  عضو م -  1622

الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة و حك التولٌع على عمود البٌع والشراء وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

لمنموالت و لهم اٌضاً حك تمثٌل الشركة بمعامالت الشركة بالنمد او باآلجل و حك شراء و بٌع جمٌع المواد و المهمات و البضائع و ا

امام الشهر العمارى و التوثٌك و امام الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع األعمال العام و الخاص للسٌد / 

 6523برلم       22111112رئٌس مجلس االدارة مجتمعاً مع احد اعضاء مجلس االدارة ، تارٌخ : 

بد العزٌز فهمى خلٌل عبد الرحمن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  او لكل اثنٌن من اعضاء مجلس االدارة  ) دمحم ع -  1623

مجتمعٌن ( حك التعامل مع جمٌع البنون من سحب واٌداع وفتح حسابات بإسم الشركة و حك التولٌع على الشٌكات ، و للسٌد / 

ٌن ( حك التولٌع على عمود التسهٌالت اإلئتمانٌة و عمود الرهن و المرض و رئٌس مجلس االدارة و اعضاء مجلس االدارة ) مجتمع

بٌع األصول و لهم )منفردٌن او مجتمعٌن( حك تفوٌض و توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما سبك) ٌلزم موافمة الجمعٌة العامة مسبما 

 6523برلم       22111112على بٌع اى اصل من اصول الشركة ( ، تارٌخ : 

خالد سمٌر فإاد ابو العزم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  او لكل اثنٌن من اعضاء مجلس االدارة  ) مجتمعٌن ( حك  -  1624

التعامل مع جمٌع البنون من سحب واٌداع وفتح حسابات بإسم الشركة و حك التولٌع على الشٌكات ، و للسٌد / رئٌس مجلس االدارة 

( حك التولٌع على عمود التسهٌالت اإلئتمانٌة و عمود الرهن و المرض و بٌع األصول و لهم و اعضاء مجلس االدارة ) مجتمعٌن 

)منفردٌن او مجتمعٌن( حك تفوٌض و توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما سبك) ٌلزم موافمة الجمعٌة العامة مسبما على بٌع اى اصل 

 6523برلم       22111112من اصول الشركة ( ، تارٌخ : 

 حسٌن دمحم بدوى عالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  او لكل اثنٌن من اعضاء مجلس االدارة  ) مجتمعٌن ( دمحم -  1625

حك التعامل مع جمٌع البنون من سحب واٌداع وفتح حسابات بإسم الشركة و حك التولٌع على الشٌكات ، و للسٌد / رئٌس مجلس 

التولٌع على عمود التسهٌالت اإلئتمانٌة و عمود الرهن و المرض و بٌع األصول  االدارة و اعضاء مجلس االدارة ) مجتمعٌن ( حك

و لهم )منفردٌن او مجتمعٌن( حك تفوٌض و توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما سبك) ٌلزم موافمة الجمعٌة العامة مسبما على بٌع اى 

 6523برلم       22111112اصل من اصول الشركة ( ، تارٌخ : 

ابو العال ابراهٌم ابو العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدال من السٌد /عالء الدٌن سعد السمان ، تارٌخ : طارق  -  1626

 121163برلم       22111112

طارق ابو العال ابراهٌم ابو العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدال من السٌد /عالء الدٌن سعد السمان ، تارٌخ :  -  1622

 121163برلم       22111112
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طارق ابو العال ابراهٌم ابو العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدال من السٌد /عالء الدٌن سعد السمان ، تارٌخ :  -  1626

 121163برلم       22111112

دمحم احمد دمحم عاشور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تحدٌد اختصاصات رئٌس مجلس االدارة حٌث ٌكون حك  -  1621

االدارة والتولٌع لرئٌس مجلس االدارة منفردا ولرئٌس مجلس االدارة منفرد حك تمثٌل الشركة والنٌابة عنه امام كافة الجهات 

افة البنون من سحب واٌداع وتحوٌل واجراء التعالدات واالفراج عن راس مال الشركة الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتعامل مع ك

المودع لدى البنون وشراء اصول الشركة وبٌعها والسحب بضمان البضائع وكافة التعامالت االزمة وله حك الرهن وااللتراض 

 13462برلم       22111112كر . ، تارٌخ : وااستدالة من البنون كما هو له حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذ

الموافمة على حك االدارة والتولٌع منفردا لرئٌس -1خالد عشرى عبد العال دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  1662

 مجلس االدارة والتولٌع امام جمٌع الجهات على كل ماٌخص الشركة منفرد 

 التولٌع على عمود والرهن للعمارات والمنموالت وؼٌرها باسمالموافمة على الحك فً تمثٌل الشركة و -2

 الشركة وألؼراضها والتعامل أمام الشهر العماري والجهات الحكومٌة، والتوثٌك بالشهر العماري وكذللن الجهات الؽٌر 

 و االلتراض حكومٌة واي نوع من أنواع المعامالت المالٌة مع البنون والمصارؾ فً فتح الحسابات والسحب واالبداع

 13212برلم       22111112و الرهن لدى البنون منفرد وله ، تارٌخ : 

 خالد عشرى عبد العال دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الحك فً توكٌل الؽٌر أوتفوٌضة  -  1661

 13212برلم       22111112فً بعض أو كل ما ذكر كذلن حضورالمزاٌدات والمنالصات وسحب واٌداع التامٌن ، تارٌخ : 

لسم  -اول شارع كرمناحٌة الجلخانة  1العمار رلم  -1دمحم ابراهٌم محمود ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع   -  1662

 5663برلم       22111112االسكندرٌة ، تارٌخ :  -لسم اللبان  -شارع الجلخانة  14العمار رلم  -2-االسكندرٌة  -اللبان 

دوح حسنً خلٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  //////////////////////ٌمتلن حك التولٌع على معامالت مم -  1663

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن 

 حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن  عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا

ولرئٌس  مجلس االدارة والعضو المنتدب وله اوسع السلطات فى ادارة الشركة والتعامل باسمها وله ابرام كافة العمود والمشارطات 

برلم       22111112والصفمات  والمعامالت الداخلة ضمن اؼراض الشركة والتولٌع علٌها سواء بالنمد أو باالجل ، تارٌخ : 

155521 

مجدي حسنً خلٌل عبد النعٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  //////////////////////ٌمتلن حك التولٌع  -  1664

على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة 

 ن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن الحك فى أ

ولرئٌس  مجلس االدارة والعضو المنتدب وله اوسع السلطات فى ادارة الشركة والتعامل باسمها وله ابرام كافة العمود والمشارطات 

برلم       22111112التولٌع علٌها سواء بالنمد أو باالجل ، تارٌخ : والصفمات  والمعامالت الداخلة ضمن اؼراض الشركة و

155521 

حسنى مجدى حسنى خلٌل عبد النعٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  //////////////////////ٌمتلن حك التولٌع على  -  1665

ت من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدا

 أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

ولرئٌس  مجلس االدارة والعضو المنتدب وله اوسع السلطات فى ادارة الشركة والتعامل باسمها وله ابرام كافة العمود والمشارطات 

برلم       22111112مات  والمعامالت الداخلة ضمن اؼراض الشركة والتولٌع علٌها سواء بالنمد أو باالجل ، تارٌخ : والصف

155521 
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احمد مصطفى كمال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  //////////////////////ٌمتلن حك التولٌع على معامالت الشركة  -  1666

على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة  وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع

 مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

افة العمود والمشارطات ولرئٌس  مجلس االدارة والعضو المنتدب وله اوسع السلطات فى ادارة الشركة والتعامل باسمها وله ابرام ك

برلم       22111112والصفمات  والمعامالت الداخلة ضمن اؼراض الشركة والتولٌع علٌها سواء بالنمد أو باالجل ، تارٌخ : 

155521 

محمود عبد المجٌد عزت شمس الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  //////////////////////ٌمتلن حك التولٌع على  -  1662

مالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى معا

 أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

ى ادارة الشركة والتعامل باسمها وله ابرام كافة العمود والمشارطات ولرئٌس  مجلس االدارة والعضو المنتدب وله اوسع السلطات ف

برلم       22111112والصفمات  والمعامالت الداخلة ضمن اؼراض الشركة والتولٌع علٌها سواء بالنمد أو باالجل ، تارٌخ : 

155521 

لؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة ممدوح حسنً خلٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ، وله تعٌن وو -  1666

وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ، وادارة المرور ؛والجمارن والهٌئة 

 العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة ومامورٌات الضرائب ولجان الطعن والسجل التجارى  وشركة مصر للمماصة ،

واالحٌاء ، وامناء الحفظ المركزى ، وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة ولبض ودفع كافة المبالػ  ، واستالم 

 155521برلم       22111112المبالػ المستحمة للشركة سواء بالنمد او بشٌكات ، وله حك التعامل ، تارٌخ : 

م  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ، وله تعٌن وولؾ وعزل وكالء مجدي حسنً خلٌل عبد النعٌ -  1661

ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ، وادارة المرور 

ت الضرائب ولجان الطعن والسجل التجارى  وشركة ؛والجمارن والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة ومامورٌا

مصر للمماصة ، واالحٌاء ، وامناء الحفظ المركزى ، وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة ولبض ودفع كافة 

 155521برلم       22111112المبالػ  ، واستالم المبالػ المستحمة للشركة سواء بالنمد او بشٌكات ، وله حك التعامل ، تارٌخ : 

حسنى مجدى حسنى خلٌل عبد النعٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ، وله تعٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى  -  1612

الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ، وادارة المرور ؛والجمارن 

مة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة ومامورٌات الضرائب ولجان الطعن والسجل التجارى  وشركة مصر للمماصة ، والهٌئة العا

واالحٌاء ، وامناء الحفظ المركزى ، وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة ولبض ودفع كافة المبالػ  ، واستالم 

 155521برلم       22111112سواء بالنمد او بشٌكات ، وله حك التعامل ، تارٌخ : المبالػ المستحمة للشركة 

احمد مصطفى كمال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ، وله تعٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد  -  1611

ادارة المرور ؛والجمارن والهٌئة العامة مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ، و

للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة ومامورٌات الضرائب ولجان الطعن والسجل التجارى  وشركة مصر للمماصة ، واالحٌاء ، 

، واستالم المبالػ  وامناء الحفظ المركزى ، وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة ولبض ودفع كافة المبالػ 

 155521برلم       22111112المستحمة للشركة سواء بالنمد او بشٌكات ، وله حك التعامل ، تارٌخ : 

محمود عبد المجٌد عزت شمس الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ، وله تعٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى  -  1612

والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ، وادارة المرور ؛والجمارن الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم 

والهٌئة العامة للتصنٌع والهٌئة العامة للرلابة المالٌة ومامورٌات الضرائب ولجان الطعن والسجل التجارى  وشركة مصر للمماصة ، 

ة السندات االذنٌة التجارٌة ولبض ودفع كافة المبالػ  ، واستالم واالحٌاء ، وامناء الحفظ المركزى ، وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كاف

 155521برلم       22111112المبالػ المستحمة للشركة سواء بالنمد او بشٌكات ، وله حك التعامل ، تارٌخ : 

بؤى نوع من ممدوح حسنً خلٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة  -  1613

المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع وااللتراض والتولٌع على عمود الرهن سواء للمنمول او العمار ضمان لسداد هذه المروض وله 

الحك فى  فتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة ،  وله الحك فى التصرؾ بالبٌع او الرهن 
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ابتة والمنمولة والتعامل مع شركات التؤجٌر التموٌلى والتولٌع على عمود التؤجٌر التموٌلى فى اصول الشركة سواء الصول الشركة الث

 155521برلم       22111112كان عمار او منمول ، وله حك التولٌع امام الشهر العمارى ، تارٌخ : 

رة وعضو منتدب  مع البنون والمصارؾ والهٌئات مجدي حسنً خلٌل عبد النعٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادا -  1614

المالٌة بؤى نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع وااللتراض والتولٌع على عمود الرهن سواء للمنمول او العمار ضمان لسداد 

وله الحك فى التصرؾ هذه المروض وله الحك فى  فتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة ،  

بالبٌع او الرهن الصول الشركة الثابتة والمنمولة والتعامل مع شركات التؤجٌر التموٌلى والتولٌع على عمود التؤجٌر التموٌلى فى 

 155521برلم       22111112اصول الشركة سواء كان عمار او منمول ، وله حك التولٌع امام الشهر العمارى ، تارٌخ : 

نى مجدى حسنى خلٌل عبد النعٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة بؤى حس -  1615

نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع وااللتراض والتولٌع على عمود الرهن سواء للمنمول او العمار ضمان لسداد هذه 

خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة ،  وله الحك فى التصرؾ بالبٌع  المروض وله الحك فى  فتح وؼلك الحسابات واصدار

او الرهن الصول الشركة الثابتة والمنمولة والتعامل مع شركات التؤجٌر التموٌلى والتولٌع على عمود التؤجٌر التموٌلى فى اصول 

 155521برلم       22111112تارٌخ : الشركة سواء كان عمار او منمول ، وله حك التولٌع امام الشهر العمارى ، 

احمد مصطفى كمال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة بؤى نوع من المعامالت  -  1616

فى   المالٌة كالسحب واالٌداع وااللتراض والتولٌع على عمود الرهن سواء للمنمول او العمار ضمان لسداد هذه المروض وله الحك

فتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة ،  وله الحك فى التصرؾ بالبٌع او الرهن الصول 

الشركة الثابتة والمنمولة والتعامل مع شركات التؤجٌر التموٌلى والتولٌع على عمود التؤجٌر التموٌلى فى اصول الشركة سواء كان 

 155521برلم       22111112التولٌع امام الشهر العمارى ، تارٌخ : عمار او منمول ، وله حك 

محمود عبد المجٌد عزت شمس الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة بؤى  -  1612

مول او العمار ضمان لسداد هذه نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع وااللتراض والتولٌع على عمود الرهن سواء للمن

المروض وله الحك فى  فتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌة ،  وله الحك فى التصرؾ بالبٌع 

اصول او الرهن الصول الشركة الثابتة والمنمولة والتعامل مع شركات التؤجٌر التموٌلى والتولٌع على عمود التؤجٌر التموٌلى فى 

 155521برلم       22111112الشركة سواء كان عمار او منمول ، وله حك التولٌع امام الشهر العمارى ، تارٌخ : 

ممدوح حسنً خلٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  على جمٌع انواع عمود البٌع والشراء واالٌجار  سواء  -  1616

للمنمول او العمار اوالسٌارات  والتولٌع على عمود الكفالة للشركات الشمٌمة  )شركة خلفاء خلٌل عبد النعٌم ( وشركة اسكندرٌة 

مجدى حسنى خلٌل وشرٌكتٌه ( والتولٌع على عمود الوكالة للمحامٌن والمحاسبٌن  وله حك   -للصاج المعرج ) الٌكس بروفٌل 

 155521برلم       22111112توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

بٌع والشراء مجدي حسنً خلٌل عبد النعٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  على جمٌع انواع عمود ال -  1611

واالٌجار  سواء للمنمول او العمار اوالسٌارات  والتولٌع على عمود الكفالة للشركات الشمٌمة  )شركة خلفاء خلٌل عبد النعٌم ( وشركة 

مجدى حسنى خلٌل وشرٌكتٌه ( والتولٌع على عمود الوكالة للمحامٌن والمحاسبٌن  وله   -اسكندرٌة للصاج المعرج ) الٌكس بروفٌل 

 155521برلم       22111112توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : حك 

حسنى مجدى حسنى خلٌل عبد النعٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على جمٌع انواع عمود البٌع والشراء واالٌجار   -  1222

ت الشمٌمة  )شركة خلفاء خلٌل عبد النعٌم ( وشركة اسكندرٌة سواء للمنمول او العمار اوالسٌارات  والتولٌع على عمود الكفالة للشركا

مجدى حسنى خلٌل وشرٌكتٌه ( والتولٌع على عمود الوكالة للمحامٌن والمحاسبٌن  وله حك   -للصاج المعرج ) الٌكس بروفٌل 

 155521برلم       22111112توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

مصطفى كمال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على جمٌع انواع عمود البٌع والشراء واالٌجار  سواء للمنمول احمد  -  1221

او العمار اوالسٌارات  والتولٌع على عمود الكفالة للشركات الشمٌمة  )شركة خلفاء خلٌل عبد النعٌم ( وشركة اسكندرٌة للصاج 

رٌكتٌه ( والتولٌع على عمود الوكالة للمحامٌن والمحاسبٌن  وله حك توكٌل و مجدى حسنى خلٌل وش  -المعرج ) الٌكس بروفٌل 

 155521برلم       22111112تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

محمود عبد المجٌد عزت شمس الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على جمٌع انواع عمود البٌع والشراء واالٌجار   -  1222

للمنمول او العمار اوالسٌارات  والتولٌع على عمود الكفالة للشركات الشمٌمة  )شركة خلفاء خلٌل عبد النعٌم ( وشركة اسكندرٌة  سواء
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مجدى حسنى خلٌل وشرٌكتٌه ( والتولٌع على عمود الوكالة للمحامٌن والمحاسبٌن  وله حك   -للصاج المعرج ) الٌكس بروفٌل 

 155521برلم       22111112او بعض ما ذكر ، تارٌخ : توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل 

طارق محمود عباس عبد العال ٌوسؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  كتولٌع معتمد بدال من الدكتور على بركات ،  -  1223

 163برلم       22111116تارٌخ : 

وٌباشر المدٌرون وظٌفتهم لمدة ؼٌر محدودة   ٌمثل  صالح الدٌن احمد دمحم حسن مازن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  -  1224

المدٌر السٌد / خالد ٌوسؾ دمحم خلٌل الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وله  منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و 

 لعامة .التعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ بة صراحة عمد الشركة او المانون او الئحتة التنفذٌة للجمعٌة ا

وللمدٌر منفردا الحك التعامل باسم الشرطة وضمن اؼراضها امام  جمٌع  الجهات الحكومٌة  والؽٌر حكومٌة و المطاع العام ولطاع 

 13241برلم       22111116االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ ، تارٌخ : 

 خلٌل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌرون وظٌفتهم لمدة ؼٌر محدودة   ٌمثل المدٌر السٌد / خالد ٌوسؾ دمحم -  1225

خالد ٌوسؾ دمحم خلٌل الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وله  منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها فٌما 

 مانون او الئحتة التنفذٌة للجمعٌة العامة .عدا ما احتفظ بة صراحة عمد الشركة او ال

وللمدٌر منفردا الحك التعامل باسم الشرطة وضمن اؼراضها امام  جمٌع  الجهات الحكومٌة  والؽٌر حكومٌة و المطاع العام ولطاع 

 13241برلم       22111116االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ ، تارٌخ : 

صالح الدٌن احمد دمحم حسن مازن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  من سحب و اٌداع و فتح الحسابات و االفراج عن راس  -  1226

المال وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و التولٌع على الشٌكات وحك االلتراض و الرهن وكل ذلن باسم الشركة و 

ة الحك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة ولة الحك فى تعٌٌن و لصالحها و كذلن ل

عزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولة الحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 

 13241برلم       22111116المشارطات و الصفمات ، تارٌخ : االذنٌة و التجارٌة وابرام كافة العمود و 

خالد ٌوسؾ دمحم خلٌل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  من سحب و اٌداع و فتح الحسابات و االفراج عن راس المال وكافة  -  1222

باسم الشركة و لصالحها و  صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و التولٌع على الشٌكات وحك االلتراض و الرهن وكل ذلن

كذلن لة الحك التولٌع على عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة ولة الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمً 

 ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولة الحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة و

 13241برلم       22111116التجارٌة وابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات ، تارٌخ : 

صالح الدٌن احمد دمحم حسن مازن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  التى تتعلك بمعانالت الشركة بالنمد او باالجل ولة حك  -  1226

 توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر .

/صالح الدٌن احمد دمحم حسن مازن مدٌر تنفٌذى للشركة فٌما ٌخص نشاط التدرٌب وممثل الشركة فى التولٌع على  وٌمثل السٌد

العمود و االتفالٌات و البرتوكوالت امام  جمٌع  الجهات الحكومٌة  والؽٌر حكومٌة و المطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص 

 13241برلم       22111116بكافة اشكالهم . ، تارٌخ : 

خالد ٌوسؾ دمحم خلٌل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  التى تتعلك بمعانالت الشركة بالنمد او باالجل ولة حك توكٌل او  -  1221

 تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر .

الشركة فى التولٌع على وٌمثل السٌد /صالح الدٌن احمد دمحم حسن مازن مدٌر تنفٌذى للشركة فٌما ٌخص نشاط التدرٌب وممثل 

العمود و االتفالٌات و البرتوكوالت امام  جمٌع  الجهات الحكومٌة  والؽٌر حكومٌة و المطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص 

 13241برلم       22111116بكافة اشكالهم . ، تارٌخ : 

بدال من السٌد /دمحم مصطفى عبد الؽفار ، تارٌخ :  عبد المنعم احمد على احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  -  1212

 163برلم       22111116

أحمد صبرى فتحى دمحم ابراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  بدال من السٌد /احمد مصطفى احمد السٌد ، تارٌخ :  -  1211

 11525برلم       22111111
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تفوٌض السٌد / دمحم سعد حامد عبد الباسط ، فى   -1مدٌر ادارى   دمحم سعد حامد عبد الباسط  ذات مسئولٌة محدودة  -  1212

التولٌع على مباٌعات السٌارات والمعدات الثمٌلة نٌابة عن الشركة لدى إدارات المرور المختلفة بدال من السٌد / بهاء موسى دمحم 

 مصطفى الطلخاوى

تولٌع نٌابة عن الشركة امام مكاتب الموى العاملة ، الهٌئة رفع اسم السٌد / شرٌؾ محمود عالء الدٌن أحمد اسماعٌل من ال  -2

 61623برلم       22111111المومٌة للتؤمٌنات االجتماعٌة بجمبع فروعها بجمهورٌة مصر العربٌة ، تارٌخ : 

الباسط ، فى تفوٌض السٌد / دمحم سعد حامد عبد   -1دمحم سعد حامد عبد الباسط  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر ادارى   -  1213

التولٌع على مباٌعات السٌارات والمعدات الثمٌلة نٌابة عن الشركة لدى إدارات المرور المختلفة بدال من السٌد / بهاء موسى دمحم 

 مصطفى الطلخاوى

الهٌئة رفع اسم السٌد / شرٌؾ محمود عالء الدٌن أحمد اسماعٌل من التولٌع نٌابة عن الشركة امام مكاتب الموى العاملة ،   -2

 61623برلم       22111111المومٌة للتؤمٌنات االجتماعٌة بجمبع فروعها بجمهورٌة مصر العربٌة ، تارٌخ : 

تفوٌض السٌد / دمحم سعد حامد عبد الباسط ، فى   -1دمحم سعد حامد عبد الباسط  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر ادارى   -  1214

الثمٌلة نٌابة عن الشركة لدى إدارات المرور المختلفة بدال من السٌد / بهاء موسى دمحم  التولٌع على مباٌعات السٌارات والمعدات

 مصطفى الطلخاوى

رفع اسم السٌد / شرٌؾ محمود عالء الدٌن أحمد اسماعٌل من التولٌع نٌابة عن الشركة امام مكاتب الموى العاملة ، الهٌئة   -2

 61623برلم       22111111بجمهورٌة مصر العربٌة ، تارٌخ : المومٌة للتؤمٌنات االجتماعٌة بجمبع فروعها 

تفوٌض السٌد / دمحم سعد حامد عبد الباسط ، فى التولٌع   -1دمحم سعد حامد عبد الباسط  شركة مساهمة  مدٌر ادارى   -  1215

من السٌد / بهاء موسى دمحم مصطفى  على مباٌعات السٌارات والمعدات الثمٌلة نٌابة عن الشركة لدى إدارات المرور المختلفة بدال

 الطلخاوى

رفع اسم السٌد / شرٌؾ محمود عالء الدٌن أحمد اسماعٌل من التولٌع نٌابة عن الشركة امام مكاتب الموى العاملة ، الهٌئة   -2

 61623برلم       22111111المومٌة للتؤمٌنات االجتماعٌة بجمبع فروعها بجمهورٌة مصر العربٌة ، تارٌخ : 

تفوٌض السٌد / دمحم سعد حامد عبد الباسط ، فى التولٌع   -1دمحم سعد حامد عبد الباسط  شركة مساهمة  مدٌر ادارى   -  1216

على مباٌعات السٌارات والمعدات الثمٌلة نٌابة عن الشركة لدى إدارات المرور المختلفة بدال من السٌد / بهاء موسى دمحم مصطفى 

 الطلخاوى

سٌد / شرٌؾ محمود عالء الدٌن أحمد اسماعٌل من التولٌع نٌابة عن الشركة امام مكاتب الموى العاملة ، الهٌئة رفع اسم ال  -2

 61623برلم       22111111المومٌة للتؤمٌنات االجتماعٌة بجمبع فروعها بجمهورٌة مصر العربٌة ، تارٌخ : 

تفوٌض السٌد / دمحم سعد حامد عبد الباسط ، فى التولٌع   -1ى  دمحم سعد حامد عبد الباسط  شركة مساهمة  مدٌر ادار -  1212

على مباٌعات السٌارات والمعدات الثمٌلة نٌابة عن الشركة لدى إدارات المرور المختلفة بدال من السٌد / بهاء موسى دمحم مصطفى 

 الطلخاوى

رفع اسم السٌد / شرٌؾ محمود عالء الدٌن أحمد اسماعٌل من التولٌع نٌابة عن الشركة امام مكاتب الموى العاملة ، الهٌئة   -2

 61623برلم       22111111المومٌة للتؤمٌنات االجتماعٌة بجمبع فروعها بجمهورٌة مصر العربٌة ، تارٌخ : 

تفوٌض السٌد / دمحم سعد حامد عبد الباسط ، فى التولٌع   -1همة  مدٌر ادارى  دمحم سعد حامد عبد الباسط  شركة مسا -  1216

على مباٌعات السٌارات والمعدات الثمٌلة نٌابة عن الشركة لدى إدارات المرور المختلفة بدال من السٌد / بهاء موسى دمحم مصطفى 

 الطلخاوى

ن التولٌع نٌابة عن الشركة امام مكاتب الموى العاملة ، الهٌئة رفع اسم السٌد / شرٌؾ محمود عالء الدٌن أحمد اسماعٌل م  -2

 61623برلم       22111111المومٌة للتؤمٌنات االجتماعٌة بجمبع فروعها بجمهورٌة مصر العربٌة ، تارٌخ : 

اسط ، فى التولٌع تفوٌض السٌد / دمحم سعد حامد عبد الب  -1دمحم سعد حامد عبد الباسط  شركة مساهمة  مدٌر ادارى   -  1211

على مباٌعات السٌارات والمعدات الثمٌلة نٌابة عن الشركة لدى إدارات المرور المختلفة بدال من السٌد / بهاء موسى دمحم مصطفى 

 الطلخاوى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 211 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ٌئة رفع اسم السٌد / شرٌؾ محمود عالء الدٌن أحمد اسماعٌل من التولٌع نٌابة عن الشركة امام مكاتب الموى العاملة ، اله  -2

 61623برلم       22111111المومٌة للتؤمٌنات االجتماعٌة بجمبع فروعها بجمهورٌة مصر العربٌة ، تارٌخ : 

تفوٌض السٌد / دمحم سعد حامد عبد الباسط ، فى التولٌع   -1دمحم سعد حامد عبد الباسط  شركة مساهمة  مدٌر ادارى   -  1222

ٌابة عن الشركة لدى إدارات المرور المختلفة بدال من السٌد / بهاء موسى دمحم مصطفى على مباٌعات السٌارات والمعدات الثمٌلة ن

 الطلخاوى

رفع اسم السٌد / شرٌؾ محمود عالء الدٌن أحمد اسماعٌل من التولٌع نٌابة عن الشركة امام مكاتب الموى العاملة ، الهٌئة   -2

 61623برلم       22111111صر العربٌة ، تارٌخ : المومٌة للتؤمٌنات االجتماعٌة بجمبع فروعها بجمهورٌة م

برلم       22111111عبد الحمٌد عبد الحمٌد ابو العنٌن الجاٌح  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  استماله ، تارٌخ :  -  1221

6112 

 6112برلم       22111111احمد ناجً احمد الطارق  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  استماله ، تارٌخ :  -  1222

عبد الحمٌد عبد الحمٌد ابو العنٌن الجاٌح  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  له حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها  -  1223

امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان  البنون

وااللتراض و األعمال االئتمانٌة وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ و حك االفراج عن رأس المال  وكل ذلن باسم الشركة 

 6112برلم       22111111الشراء وااللتراض والرهن والبٌع ، تارٌخ :  وضمن اؼراضها وكذلن له الحك فً التولٌع على عمود

احمد ناجً احمد الطارق  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  له حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع  -  1224

كالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اش

والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وااللتراض و 

األعمال االئتمانٌة وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ و حك االفراج عن رأس المال  وكل ذلن باسم الشركة وضمن 

 6112برلم       22111111وكذلن له الحك فً التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع ، تارٌخ :  اؼراضها

عبد الحمٌد عبد الحمٌد ابو العنٌن الجاٌح  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة  -  1225

لصالحها  وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة و 

واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات 

و تفوٌض  الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وله حك توكٌل ا

 6112برلم       22111111

احمد ناجً احمد الطارق  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات  -  1226

شركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك والمنموالت باسم الشركة و لصالحها  وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء ال

لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى 

برلم       22111111تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وله حك توكٌل او تفوٌض  الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

6112 

االسكندرٌة ، تارٌخ  -رمل ثان  -خورشٌد -ٌاسر السٌد ابراهٌم الدرٌنى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  عزبة االولاؾ  -  1222

 6421برلم       22111111: 

 مازن علً سالمة -  1226

لشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على السخاوي  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت ا 

هذة المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ، وللمجلس الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك 

 التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن . 

عضو مجلس االدارة  -اذة / جٌداء مازن على السخاوى  رئٌس مجلس االدارة  واالست -واالستاذ  / مازن على سالمة السخاوى  

المنتدب  )مجتمعٌن او منفردٌن (  حك االفراج عن راس مال الشركة المودع لدى البنن  ولهم كافه الصالحٌات الداره شئون 

 12656برلم       22111111الشركه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 322 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 مازن علً سالمة -  1221

س ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على السخاوي  شركة مساهمة  رئٌس مجل 

هذة المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ، وللمجلس الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك 

 التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن . 

عضو مجلس االدارة  -رئٌس مجلس االدارة  واالستاذة / جٌداء مازن على السخاوى   -ة السخاوى  واالستاذ  / مازن على سالم

المنتدب  )مجتمعٌن او منفردٌن (  حك االفراج عن راس مال الشركة المودع لدى البنن  ولهم كافه الصالحٌات الداره شئون 

 12656برلم       22111111الشركه ، تارٌخ : 

 سالمة مازن علً -  1232

السخاوي  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و التعامل مع كافه البنون العامله فى جمهورٌه مصر العربٌه باالٌداع و السحب  

وااللتراض بكافه انواع الضمانات ولهم فى ذلن الحك فى رهن كافه اصول الشركه وكذلن لهم الحك فى التصرؾ فى اصول 

ل مع الجهات الحكومٌة والؽٌرحكومٌة والشهر العمارى والتولٌع نٌابة عن الشركة وادارتها ولهم حك الشركه بالبٌع او الشراء والتعام

 12656برلم       22111111توكٌل الؽٌر فى كل اوبعض ماذكر. ، تارٌخ : 

 مازن علً سالمة -  1231

جمهورٌه مصر العربٌه باالٌداع و السحب السخاوي  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و التعامل مع كافه البنون العامله فى  

وااللتراض بكافه انواع الضمانات ولهم فى ذلن الحك فى رهن كافه اصول الشركه وكذلن لهم الحك فى التصرؾ فى اصول 

ولهم حك الشركه بالبٌع او الشراء والتعامل مع الجهات الحكومٌة والؽٌرحكومٌة والشهر العمارى والتولٌع نٌابة عن الشركة وادارتها 

 12656برلم       22111111توكٌل الؽٌر فى كل اوبعض ماذكر. ، تارٌخ : 

ٌمثل رئٌس مجلس األدارة الشركة امام المضاء  اللٌثى عبدالباسط حسن مكاوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  " -  1232

تها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه منفرداً وتفوٌض رئٌس مجلس األدارة فى حك التولٌع على معامالت الشركة وتعاهد

المعامالت والتعاهدات من مجلس األدارة و لمجلس األدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن و أن ٌخول له أٌضاً 

ها األبتدائٌة حك التولٌع عن الشركة منفرد ولرئٌس مجلس األدارة حك التولٌع نٌابة عن الشركة على عمود البٌع والشراء بكافة أنواع

 13642برلم       22111111والنهائٌة الخاصة بالتصرفات الناللة للملكٌة ألى ممتلكات الشركة والتولٌع ، تارٌخ : 

اللٌثى عبدالباسط حسن مكاوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بالشهر العمارى والتولٌع نٌابة عن الشركة على عمود  -  1233

ماوالت أو التورٌدات بكافة أنواعها لطاع عام أو خاص وعموماً أتخاذ كافة األجراءات المانونٌة الالزمة لذلن المشاركات أو عمود الم

طرؾ الجهات وكافة مؤمورٌات الشهر العمارى داخل جمهورٌة مصر العربٌة وكذلن له الحك فى تفوٌض الؽٌر من المحامٌن 

ذكر والتعامل مع البنون فى الفتح والتولٌع والتعامل على حسابات الشركة والمحاسبٌن و أعضاء مجلس األدارة فى كل أو بعض ما 

 13642برلم       22111111بالبنون بالسحب سواء نمداً أو شٌكات وتفوٌض األستاذ / خالد ، تارٌخ : 

رة واالستاذ / اللٌثى عبدالباسط حسن مكاوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  طارق دمحم بشاره عضو مجلس االدا -  1234

شرٌؾ عبد السالم دمحم عبد السالم  المدٌر المالً  مجتمعٌن فً جمٌع الصالحٌات السابمه.) ٌلزم موافمة الجمعٌة العامة مسبمة على 

 13642برلم       22111111بٌع االصول ( ، تارٌخ : 

 -طرٌك الخدمات  -الطرٌك الدائري  -إفالله  -أحمد صبرى فتحى دمحم ابراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  لرٌة الكاتب  -  1235

 1222برلم       22111111البحٌرة ، تارٌخ : 

طرٌك الخدمات  -الطرٌك الدائري  -إفالله  -خالد أبو المجد أبو العٌنٌن البربرى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  لرٌة الكاتب  -  1236

 1222برلم       22111111البحٌرة ، تارٌخ :  -

 -اول طرٌك بورسعٌد بعد مساكن هٌئة لناة السوٌس 16أحمد صبرى فتحى دمحم ابراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  لطعة  -  1232

 1222برلم       22111111االسماعٌلٌة ، تارٌخ : 

ساكن هٌئة لناة اول طرٌك بورسعٌد بعد م 16خالد أبو المجد أبو العٌنٌن البربرى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  لطعة  -  1236

 1222برلم       22111111االسماعٌلٌة ، تارٌخ :  -السوٌس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 321 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

اشرؾ  دمحم امام دمحم دٌاب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن شركة خدمات البترول البحرٌة  -  1231

 2312برلم       22111111بدال من السٌد / السٌد البدوى دمحم احمد خالد ، تارٌخ : 

 2466برلم       22111111احمد نبٌل ابراهٌم العزبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  1242

 2466برلم       22111111شرٌؾ محمود طنطاوى عبد هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  1241

برلم       22111111كة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ : احمد ٌسرى احمد نور الدٌن حلمى  شر -  1242

2466 

 2466برلم       22111111على حبٌب كحٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  1243

 2466برلم       22111111اٌمن احمد ٌالوت ابو حمده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  1244

 2466برلم       22111111احمد نبٌل ابراهٌم العزبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  1245

 2466برلم       22111111شرٌؾ محمود طنطاوى عبد هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  1246

برلم       22111111ن حلمى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ : احمد ٌسرى احمد نور الدٌ -  1242

2466 

 2466برلم       22111111على حبٌب كحٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  1246

 2466برلم       22111111اٌمن احمد ٌالوت ابو حمده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  1241

احمد نبٌل ابراهٌم العزبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل  -  1252

شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ، ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او 

 2466برلم       22111111وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : وكالء مفوضٌن 

شرٌؾ محمود طنطاوى عبد هللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها  -  1251

االدارة ، ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او  كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس

 2466برلم       22111111وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

الشركة احمد ٌسرى احمد نور الدٌن حلمى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت  -  1252

وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ، ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة 

برلم       22111111مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

2466 

ركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص على حبٌب كحٌل  ش -  1253

مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ، ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء 

 2466برلم       22111111تارٌخ : مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن ، 

اٌمن احمد ٌالوت ابو حمده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل  -  1254

شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ، ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او 

 2466برلم       22111111ء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : وكال

 -دروٌش دمحم دمحم دمحم دروٌش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تحدد صالحٌات أعضاء مجلس اإلدارة كما ٌلً : -  1255

ة )د. دروٌش دمحم دمحم دمحم دروٌش ( ،ونائب رئٌس مجلس اإلدارة العضو أوالً : الحك )منفردٌن( لكالً من رئٌس مجلس اإلدار

 -المنتدب للشركة ) د.حنان دمحم دمحم دروٌش ( فً ما ٌلً :

فً التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال   (1)

 م ، تمثٌل الشركة أمام المضاء .والمطاع الخاص بكافة أشكاله



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 322 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       22111111وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح وؼلك حسابات ، تارٌخ :  (2)

13234 

دروٌش دمحم دمحم دمحم دروٌش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وااللتراض وااللراض ، والرهن وعمل الودائع باسم  -  1256

 ة ، واالفراج عنها والتولٌع على الشٌكات واستصدار الشرك

شهادات وخطابات الضمان وبٌع أصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واألراضً والسٌارات والمنموالت ، وٌكون كل ذلن  (3)

 باسم الشركة وضمن أؼراضها .

 افة مستحماتهم .الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ووك (4)

ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل وله حك التولٌع على عمود  (5)

 13234برلم       22111111الشركة ، وله حك ، تارٌخ : 

ً كل أو بعض ما تم ذكره فً كافة البنود دروٌش دمحم دمحم دمحم دروٌش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  توكٌل الؽٌر ف -  1252

 السابمة .

) وبناء على هذا المرار ٌكون )على ان ٌسبك بٌع اصول الشركة الحصول على موافمة الجمعٌة العامة لالختصاص ( ، تارٌخ : 

 13234برلم       22111111

 1264برلم       22111111سوات انجن سٌزر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1256

 1264برلم       22111111فكرى اٌرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1251

 سوات انجن سٌزر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مد مدة االدارة لمدة ثالثة سنوات تبدا من تارٌخ انعماد الجمعٌة  -  1262

 تحدٌد صالحٌات مجلس االدارة على النحو التالى : 

اوال : ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس 

شركة مجتمعٌن او االدارة ، ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن ال

 منفردٌن . 

ثانٌا : ولرئٌس مجلس االدارة و نائب رئٌس مجلس االدارة مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن ، تارٌخ : 

 1264برلم       22111111

 رٌخ انعماد الجمعٌة فكرى اٌرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مد مدة االدارة لمدة ثالثة سنوات تبدا من تا -  1261

 تحدٌد صالحٌات مجلس االدارة على النحو التالى : 

اوال : ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس 

ٌضا حك التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او االدارة ، ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم ا

 منفردٌن . 

ثانٌا : ولرئٌس مجلس االدارة و نائب رئٌس مجلس االدارة مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن ، تارٌخ : 

 1264برلم       22111111

ع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع سوات انجن سٌزر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اؼراضها امام جمٌ -  1262

العام ولطاع األعمال العام والمطاع الخاص ومصلحة الشهر العماري والتوثٌك والهٌئة المومٌة للتؤمٌن االجتماعً والتولٌع على 

ركٌة والهٌئة العامة استمارات التؤمٌنات ومصلحة الجمارن بكافة إدارتها وفى التصدٌر وإعادة التصدٌر وفى إنهاء اإلجراءات الجم

لالستثمار والمناطك الحرة وأجهزة المدن الصناعٌة والتولٌع على عمود اإلٌجار الخاصة بالشركة وفسخها والتولٌع أمام البنون بكافة 

 1264برلم       22111111معامالتها من سحب واٌداع وفتح وؼلك الحسابات ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 323 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

جلس ادارة  اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام فكرى اٌرم  شركة مساهمة  عضو م -  1263

ولطاع األعمال العام والمطاع الخاص ومصلحة الشهر العماري والتوثٌك والهٌئة المومٌة للتؤمٌن االجتماعً والتولٌع على استمارات 

ٌر وفى إنهاء اإلجراءات الجمركٌة والهٌئة العامة لالستثمار التؤمٌنات ومصلحة الجمارن بكافة إدارتها وفى التصدٌر وإعادة التصد

والمناطك الحرة وأجهزة المدن الصناعٌة والتولٌع على عمود اإلٌجار الخاصة بالشركة وفسخها والتولٌع أمام البنون بكافة معامالتها 

 1264برلم       22111111من سحب واٌداع وفتح وؼلك الحسابات ، تارٌخ : 

ات انجن سٌزر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والتولٌع على الشٌكات واالفراج عن رأس المال واستصدار سو -  1264

 خطابات الضمان وكافة التعامالت البنكٌة االخرى وكافة انواع المعامالت واالتفالٌات والتعهدات المتعلمة بالبنون . 

ٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وكل ذلن باسم ولصالح الشركة وتحمٌما ثالثا : وتعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحد

 الؼراضها .

رابعا : للسٌد رئٌس مجلس االدارة والسٌد نائب رئٌس مجلس االدارة مجتمعٌن او منفردٌن صالحٌة شراء وبٌع السٌارات والتولٌع 

 1264برلم       22111111على عمود الشراء اوالبٌع والمثول امام مصلحة الشهر ، تارٌخ : 

فكرى اٌرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والتولٌع على الشٌكات واالفراج عن رأس المال واستصدار خطابات  -  1265

 الضمان وكافة التعامالت البنكٌة االخرى وكافة انواع المعامالت واالتفالٌات والتعهدات المتعلمة بالبنون . 

ء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وكل ذلن باسم ولصالح الشركة وتحمٌما ثالثا : وتعٌٌن وولؾ وعزل وكال

 الؼراضها .

رابعا : للسٌد رئٌس مجلس االدارة والسٌد نائب رئٌس مجلس االدارة مجتمعٌن او منفردٌن صالحٌة شراء وبٌع السٌارات والتولٌع 

 1264برلم       22111111ة الشهر ، تارٌخ : على عمود الشراء اوالبٌع والمثول امام مصلح

سوات انجن سٌزر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  العمارى والتوثٌك و ادارات المرور واستخراج التصارٌح  -  1266

 والرخص واتخاذ كافة ما ٌلزم من اجراءات فى هذا الشؤن . 

ارة مجتمعٌن شراء ممتلكات ؼٌر منمولة للشركة أو بٌع ممتلكات خامسا : كما ٌحك لرئٌس مجلس اإلدارة ونائب رئٌس مجلس اإلد

الشركة ؼٌر المنمولة ووضع ممتلكات الشركة للؽٌر كضمان للتعامالت التجارٌة ، رهن ممتلكات الشركة ؼٌر المنمولة وعرض 

مود المروض والرهن والتموٌل ممتلكات الشركة ؼٌر المنمولة على اشخاص ثالثٌن كضمانات تجارٌة و الحك فى التولٌع على كافة ع

 1264برلم       22111111بكافة ، تارٌخ : 

فكرى اٌرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العمارى والتوثٌك و ادارات المرور واستخراج التصارٌح والرخص  -  1262

 واتخاذ كافة ما ٌلزم من اجراءات فى هذا الشؤن . 

نائب رئٌس مجلس اإلدارة مجتمعٌن شراء ممتلكات ؼٌر منمولة للشركة أو بٌع ممتلكات خامسا : كما ٌحك لرئٌس مجلس اإلدارة و

الشركة ؼٌر المنمولة ووضع ممتلكات الشركة للؽٌر كضمان للتعامالت التجارٌة ، رهن ممتلكات الشركة ؼٌر المنمولة وعرض 

التولٌع على كافة عمود المروض والرهن والتموٌل  ممتلكات الشركة ؼٌر المنمولة على اشخاص ثالثٌن كضمانات تجارٌة و الحك فى

 1264برلم       22111111بكافة ، تارٌخ : 

سوات انجن سٌزر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  انواعها لكافة الممومات المادٌة والمعنوٌة للشركة للمركز  -  1266

 ه وشطب الرهن . الرئٌسى واالدارى وفروعها وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر اعال

سادسا : للسٌد رئٌس مجلس االدارة والسٌد نائب رئٌس مجلس االدارة مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع على عمود الشراء الصادرة 

 لصالح الشركة امام الشهر العمارى وتصدٌمها واتخاذ كافة االجراءات الالزمة لشهرها ونمل ملكٌتها .

رئٌس مجلس االدارة أو نائب رئٌس مجلس االدارة مجتمعٌن أو منفردٌن حك توكٌل او تفوٌض ، سابعا : وفى جمٌع ما ذكر للسٌد 

 1264برلم       22111111تارٌخ : 

فكرى اٌرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  انواعها لكافة الممومات المادٌة والمعنوٌة للشركة للمركز الرئٌسى  -  1261

 فى كل او بعض ما ذكر اعاله وشطب الرهن . واالدارى وفروعها وتوكٌل الؽٌر 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 324 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

سادسا : للسٌد رئٌس مجلس االدارة والسٌد نائب رئٌس مجلس االدارة مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع على عمود الشراء الصادرة 

 لصالح الشركة امام الشهر العمارى وتصدٌمها واتخاذ كافة االجراءات الالزمة لشهرها ونمل ملكٌتها .

وفى جمٌع ما ذكر للسٌد رئٌس مجلس االدارة أو نائب رئٌس مجلس االدارة مجتمعٌن أو منفردٌن حك توكٌل او تفوٌض ،  سابعا :

 1264برلم       22111111تارٌخ : 

سوات انجن سٌزر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المحامٌٌن و المحاسبٌن والؽٌر من داخل المجلس أو من خارجه  -  1222

مة لهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن حك توكٌل المحامٌن فى جمٌع اجراءات التماضى والتمثٌل امام المضاء لرئٌس مجلس وبصفة عا

 االدارة فمط . 

 عضو مجلس االدارة منفردٌن الصالحٌات االتٌة: -ثامنا : للسٌد / اونور ٌوكسل نائب رئٌس مجلس االدارة و السٌد / اٌلكر ٌونٌترن 

حك تمثٌل الشركة والتعامل باسمها وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع  -

 األعمال العام والمطاع الخاص 

 1264برلم       22111111التولٌع ، تارٌخ :  -

من داخل المجلس أو من خارجه وبصفة  فكرى اٌرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المحامٌٌن و المحاسبٌن والؽٌر -  1221

عامة لهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن حك توكٌل المحامٌن فى جمٌع اجراءات التماضى والتمثٌل امام المضاء لرئٌس مجلس االدارة 

 فمط . 

 ٌن الصالحٌات االتٌة:عضو مجلس االدارة منفرد -ثامنا : للسٌد / اونور ٌوكسل نائب رئٌس مجلس االدارة و السٌد / اٌلكر ٌونٌترن 

حك تمثٌل الشركة والتعامل باسمها وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع  -

 األعمال العام والمطاع الخاص 

 1264برلم       22111111التولٌع ، تارٌخ :  -

 لى عمود اإلٌجار الخاصة بالشركة وفسخها سوات انجن سٌزر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ع -  1222

التولٌع أمام البنون بكافة معامالتها من سحب واٌداع وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع على الشٌكات واالفراج عن رأس  -

مختلفة المال واستصدار خطابات الضمان وكافة التعامالت البنكٌة االخرى و حك اجراء التحوٌالت البنكٌة بٌن حسابات الشركة ال

 وألطراؾ اخرى. 

 التولٌع على عمود التورٌدات والتعامالت الخاصة بنشاط الشركة . -

 تؤجٌر االالت والمعدات و المخازن ووسائل النمل  -

 التفاوض مع شركات أو مإسسات التؤمٌن  . -

 1264برلم       22111111التولٌع عن الشركة ، تارٌخ :  -

 عضو مجلس ادارة  على عمود اإلٌجار الخاصة بالشركة وفسخها   فكرى اٌرم  شركة مساهمة -  1223

التولٌع أمام البنون بكافة معامالتها من سحب واٌداع وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع على الشٌكات واالفراج عن رأس  -

ٌن حسابات الشركة المختلفة المال واستصدار خطابات الضمان وكافة التعامالت البنكٌة االخرى و حك اجراء التحوٌالت البنكٌة ب

 وألطراؾ اخرى. 

 التولٌع على عمود التورٌدات والتعامالت الخاصة بنشاط الشركة . -

 تؤجٌر االالت والمعدات و المخازن ووسائل النمل  -

 التفاوض مع شركات أو مإسسات التؤمٌن  . -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 325 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 1264برلم       22111111التولٌع عن الشركة ، تارٌخ :  -

 ت انجن سٌزر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  على عمود التؤمٌن الصحى. سوا -  1224

  

التعامل مع مصلحة الجمارن بكافة إدارتها فً استٌراد وتصدٌر معدات ومستلزمات انتاج ومنتجات الشركة وفً إنهاء  -

اج الجمركى عن الشحنات وتخزٌنها لحٌن اإلجراءات الجمركٌة لها والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة االجراءات الخاصة باالفر

ورود نتٌجة العٌنات لالفراج عنها والتولٌع على طلب نمل وتخزٌن تحت التحفظ الصحى / تحت التحفظ وتعهد بعدم تبدٌد الرسالة اال 

 1264برلم       22111111بعد االفراج النهائى عنها والتولٌع على االلرار الخاص بالسلع الواردة لالستخدام الخاص ، تارٌخ : 

 فكرى اٌرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على عمود التؤمٌن الصحى.  -  1225

  

التعامل مع مصلحة الجمارن بكافة إدارتها فً استٌراد وتصدٌر معدات ومستلزمات انتاج ومنتجات الشركة وفً إنهاء  -

جراءات الخاصة باالفراج الجمركى عن الشحنات وتخزٌنها لحٌن اإلجراءات الجمركٌة لها والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة اال

ورود نتٌجة العٌنات لالفراج عنها والتولٌع على طلب نمل وتخزٌن تحت التحفظ الصحى / تحت التحفظ وتعهد بعدم تبدٌد الرسالة اال 

 1264برلم       22111111اص ، تارٌخ : بعد االفراج النهائى عنها والتولٌع على االلرار الخاص بالسلع الواردة لالستخدام الخ

سوات انجن سٌزر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الصادرة عن وزارة االلتصاد والتجارة الخارجٌة االدارة العامة  -  1226

خاصة لالستٌراد واعتماد تولٌعهما فى هذا الخصوص والتولٌع على االلرارات والخطابات الموجهة الى مصلحة االمن العام ال

بالجمارن والتولٌع على نموذج الرار عن مستلزمات االنتاج أو مكوناته الواردة للمشروعات االنتاجٌة وااللرار بالعناصر المتعلمة 

 لالؼراض الجمركٌة . ولهما الحك فى تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر .

ٌر فى كل او بعض ما ذكر وتمدٌم ، تارٌخ : المثول امام صندوق دعم الصادرات ولهما الحك منفردٌن فى توكٌل الؽ -

 1264برلم       22111111

فكرى اٌرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الصادرة عن وزارة االلتصاد والتجارة الخارجٌة االدارة العامة  -  1222

مصلحة االمن العام الخاصة  لالستٌراد واعتماد تولٌعهما فى هذا الخصوص والتولٌع على االلرارات والخطابات الموجهة الى

بالجمارن والتولٌع على نموذج الرار عن مستلزمات االنتاج أو مكوناته الواردة للمشروعات االنتاجٌة وااللرار بالعناصر المتعلمة 

 لالؼراض الجمركٌة . ولهما الحك فى تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر .

منفردٌن فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وتمدٌم ، تارٌخ :  المثول امام صندوق دعم الصادرات ولهما الحك -

 1264برلم       22111111

سوات انجن سٌزر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المستندات والطلبات والتولٌع نٌابة عن الشركة وتسوٌة واستالم  -  1226

 مستحمات الشركة .

االدارة و السٌد / حمدى جنباى عضو مجلس االدارة منفردٌن صالحٌة التولٌع نٌابة عضو مجلس  -تاسعا : السٌد / اٌلكر ٌونٌترن 

عن الشركة على عمود العمل وعلى استمارات التامٌنات وتمثٌل الشركة امام الجهات االدارٌة المعنٌة بهذٌن االمرٌن .  ولهما الحك 

كذا مصلحة الجمارن. تمثٌل الشركة فى كافة االجراءات الخاصة فى تمثٌل الشركة امام الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة و

 1264برلم       22111111بالسالمة والصحة المهنٌة ، تارٌخ : 

فكرى اٌرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المستندات والطلبات والتولٌع نٌابة عن الشركة وتسوٌة واستالم  -  1221

 مستحمات الشركة .

عضو مجلس االدارة و السٌد / حمدى جنباى عضو مجلس االدارة منفردٌن صالحٌة التولٌع نٌابة  -تاسعا : السٌد / اٌلكر ٌونٌترن 

عن الشركة على عمود العمل وعلى استمارات التامٌنات وتمثٌل الشركة امام الجهات االدارٌة المعنٌة بهذٌن االمرٌن .  ولهما الحك 

الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة وكذا مصلحة الجمارن. تمثٌل الشركة فى كافة االجراءات الخاصة  فى تمثٌل الشركة امام

 1264برلم       22111111بالسالمة والصحة المهنٌة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 326 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مع كافة الجهات سوات انجن سٌزر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والحفاظ على البٌئة والسٌاسات البٌئٌة والتعامل  -  1262

    22111111المعنٌة والمثول والتولٌع كمسئول امام التفتٌش ولهما الحك فى تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

 1264برلم   

ٌة فكرى اٌرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والحفاظ على البٌئة والسٌاسات البٌئٌة والتعامل مع كافة الجهات المعن -  1261

برلم       22111111والمثول والتولٌع كمسئول امام التفتٌش ولهما الحك فى تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

1264 

 4126برلم       22111111ولٌد وحٌد جمال الدٌن احمد عتمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1262

 4126برلم       22111111احمد عتمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  انجى وحٌد جمال الدٌن -  1263

 4126برلم       22111111سحر حمدى احمد عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1264

 4126برلم       22111111حمدى احمد عزب ذكرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1265

 4126برلم       22111111وحٌد جمال الدٌن احمد عتمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1266

 4126برلم       22111111ولٌد وحٌد جمال الدٌن احمد عتمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1262

 4126برلم       22111111مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : انجى وحٌد جمال الدٌن احمد عتمان  شركة  -  1266

 4126برلم       22111111سحر حمدى احمد عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1261

 4126برلم       22111111حمدى احمد عزب ذكرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1212

 4126برلم       22111111مال الدٌن احمد عتمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : وحٌد ج -  1211

مع بماء  -ولٌد وحٌد جمال الدٌن احمد عتمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  1212

 4126رلم   ب    22111111الصالحٌات السابمة كما هً بالسجل التجاري. ، تارٌخ : 

مع بماء  -انجى وحٌد جمال الدٌن احمد عتمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  1213

 4126برلم       22111111الصالحٌات السابمة كما هً بالسجل التجاري. ، تارٌخ : 

مع بماء الصالحٌات السابمة  -ٌل مجلس االدارة سحر حمدى احمد عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشك -  1214

 4126برلم       22111111كما هً بالسجل التجاري. ، تارٌخ : 

مع بماء الصالحٌات السابمة  -حمدى احمد عزب ذكرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  1215

 4126برلم       22111111كما هً بالسجل التجاري. ، تارٌخ : 

مع بماء الصالحٌات  -وحٌد جمال الدٌن احمد عتمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  1216

 4126برلم       22111111السابمة كما هً بالسجل التجاري. ، تارٌخ : 

برلم       22111111خروج لوفاتة ، تارٌخ :   ولٌد وحٌد جمال الدٌن احمد عتمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة -  1212

4126 

برلم       22111111انجى وحٌد جمال الدٌن احمد عتمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  خروج لوفاتة ، تارٌخ :  -  1216

4126 

 4126لم   بر    22111111سحر حمدى احمد عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  خروج لوفاتة ، تارٌخ :  -  1211

 4126برلم       22111111حمدى احمد عزب ذكرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  خروج لوفاتة ، تارٌخ :  -  1622



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 322 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       22111111وحٌد جمال الدٌن احمد عتمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  خروج لوفاتة ، تارٌخ :  -  1621

4126 

تحدٌد اختصاصات مجلس  -عثمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  خالد خمٌس جاب هللا جمعة  -  1622

 ادارة الشركة وذلن على النحو التالى :

ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ، 

ٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مد

ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب السٌد/ خالد خمٌس جاب هللا جمعة عثمان ونائب رئٌس مجلس االدارة السٌد / اٌمن ابراهٌم 

 12622برلم       22111111حسٌن على ) مجتمعٌن او منفردٌن (  الحك فى التعامل ، تارٌخ : 

خالد خمٌس جاب هللا جمعة عثمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  باسم الشركة وضمن أؼراضها  -  1623

والتولٌع نٌابة عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهما 

فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات الحك 

وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ واالفراج 

    22111111باسم الشركة وضمن اؼراضها ولهما حك التولٌع ، تارٌخ :  والسحب عن رأس المال المودع فى البنن وكل ذلن

 12622برلم   

خالد خمٌس جاب هللا جمعة عثمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  على عمود شراء وبٌع جمٌع  -  1624

سم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن المواد والمهمات والبضائع والمنموالت واالراضى والعمارات والوحدات السكنٌة با

وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وآجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

ولهما حك السندات اإلذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل 

توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر.)على ان ٌسبك بٌع االصول الشركة والحصول على موافمة الجمعٌة العامة 

 12622برلم       22111111لالختصاص ( ، تارٌخ : 

 ماجده عبدالحمٌد احمد -  1625

 ٌس مجلس االدارة لتصبح علً النحو التالً :دمحم مباشر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تحدٌد اختصاصات السٌد/ رئ 

حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها  -منفرداً  -لرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب السٌد / السٌد عبده دمحم   "

امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع 

واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

 13246برلم       22111122صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

س مجلس االدارة السٌد عبده دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تحدٌد اختصاصات السٌد/ رئٌ -  1626

 لتصبح علً النحو التالً :

حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها  -منفرداً  -لرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب السٌد / السٌد عبده دمحم   "

التعامل مع  امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن

جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة 

 13246برلم       22111122صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

دارة  تحدٌد اختصاصات السٌد/ رئٌس مجلس االدارة لتصبح علً مى السٌد عبده دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ا -  1622

 النحو التالً :

حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها  -منفرداً  -لرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب السٌد / السٌد عبده دمحم   "

لمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام وا

جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة 

 13246برلم       22111122صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة ، تارٌخ : 

 مٌد احمدماجده عبدالح -  1626



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 326 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دمحم مباشر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وضمن اؼراضها وكذلن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء وااللتراض والرهن  

والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها والحك فً تعٌٌن وعزل 

ٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع السندات االذنٌة والتجارٌة مستخدمً ووكالء الشركة وتحد

وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وحك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او 

 13246برلم       22111122بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

السٌد عبده دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وضمن اؼراضها وكذلن الحك فً التولٌع علً عمود  -  1621

الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها 

ركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع والحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الش

السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وحك توكٌل او 

 13246برلم       22111122تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

مى السٌد عبده دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وضمن اؼراضها وكذلن الحك فً التولٌع علً عمود الشراء  -  1612

وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها والحك فً 

كة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع السندات االذنٌة تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشر

والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وحك توكٌل او تفوٌض الؽٌر 

 13246برلم       22111122فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم سمٌر الشحات علً ٌوسؾ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌر االول السٌد / حسٌن دمحم عزت عبدالملن ابراهٌم  -  1611

الشركة فً عاللتها مع الؽٌر وله  فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد 

و الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وله  الحك فً التعامل بؤسم الشركة و ضمن أؼراضها امام جمٌع الجهات الشركة او المانون ا

الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 11612برلم       22111122تعامل ، تارٌخ : والمصارؾ من سحب و اٌداع وفتح حسابات وكافة صور ال

دمحم سمٌر الشحات علً ٌوسؾ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌر االول السٌد / حسٌن دمحم عزت عبدالملن ابراهٌم  -  1612

ما احتفظ به صراحة عمد الشركة فً عاللتها مع الؽٌر وله  فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا 

الشركة او المانون او الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وله  الحك فً التعامل بؤسم الشركة و ضمن أؼراضها امام جمٌع الجهات 

الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 11612برلم       22111122ؾ من سحب و اٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل ، تارٌخ : والمصار

 حسٌن دمحم عزت عبد الملن -  1613

ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌر االول السٌد / حسٌن دمحم عزت عبدالملن ابراهٌم الشركة فً عاللتها مع الؽٌر  

السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او الئحته  وله  فً هذا الصدد اوسع

التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وله  الحك فً التعامل بؤسم الشركة و ضمن أؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة 

فة أشكالهم  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب و اٌداع وفتح والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكا

 11612برلم       22111122حسابات وكافة صور التعامل ، تارٌخ : 

 حسٌن دمحم عزت عبد الملن -  1614

لشركة فً عاللتها مع الؽٌر ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌر االول السٌد / حسٌن دمحم عزت عبدالملن ابراهٌم ا 

وله  فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او الئحته 

ٌة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وله  الحك فً التعامل بؤسم الشركة و ضمن أؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكوم

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب و اٌداع وفتح 

 11612برلم       22111122حسابات وكافة صور التعامل ، تارٌخ : 

المصارؾ والتولٌع علً الشٌكات دمحم سمٌر الشحات علً ٌوسؾ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  مع جمٌع البنون و  -  1615

واالفراج عن راس المال وحك االلتراض والرهن وكل ذلن بؤسم الشركة ولصالحها وكذلن له  حك التولٌع علً عمود الشراء و 

البٌع والرهن آلصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة وله حك تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم و أجورهم و كل 

 لن بؤسم الشركة و لصالحها وله حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة وله حك ذ
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 321 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 11612برلم       22111122ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت ، تارٌخ : 

لٌة محدودة  مدٌر  مع جمٌع البنون و المصارؾ والتولٌع علً الشٌكات دمحم سمٌر الشحات علً ٌوسؾ  ذات مسئو -  1616

واالفراج عن راس المال وحك االلتراض والرهن وكل ذلن بؤسم الشركة ولصالحها وكذلن له  حك التولٌع علً عمود الشراء و 

ركة وتحدٌد مرتباتهم و أجورهم و كل البٌع والرهن آلصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة وله حك تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الش

 ذلن بؤسم الشركة و لصالحها وله حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة وله حك 

 11612برلم       22111122ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت ، تارٌخ : 

 حسٌن دمحم عزت عبد الملن -  1612

ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  مع جمٌع البنون و المصارؾ والتولٌع علً الشٌكات واالفراج عن راس المال وحك  

االلتراض والرهن وكل ذلن بؤسم الشركة ولصالحها وكذلن له  حك التولٌع علً عمود الشراء و البٌع والرهن آلصول الشركة 

مارٌة وله حك تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم و أجورهم و كل ذلن بؤسم الشركة و لصالحها وممتلكاتها الع

 وله حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة وله حك 

 11612برلم       22111122تارٌخ :  ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت ،

 حسٌن دمحم عزت عبد الملن -  1616

ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  مع جمٌع البنون و المصارؾ والتولٌع علً الشٌكات واالفراج عن راس المال وحك  

و البٌع والرهن آلصول الشركة االلتراض والرهن وكل ذلن بؤسم الشركة ولصالحها وكذلن له  حك التولٌع علً عمود الشراء 

وممتلكاتها العمارٌة وله حك تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم و أجورهم و كل ذلن بؤسم الشركة و لصالحها 

 وله حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة وله حك 

 11612برلم       22111122المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت ، تارٌخ :  ابرام كافة العمود و

دمحم سمٌر الشحات علً ٌوسؾ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الشركة بالنمد او باالجل و  التعالد مع كافة الشركات  -  1611

العمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم  وذلن بخصوص والهٌئات و جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع ا

أبرام التعالدات الخاصة  بالمبٌعات و المشترٌات الخاصة بالشركة ، وله حك تعٌٌن العاملٌن والتعالد معهم والتعامل معهم ومتابعة 

 أدائهم .......وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر .

  

    22111122سٌد / دمحم سمٌر الشحات علً ٌوسؾ  الشركة فً التعامل والتعالد مع كافة الشركات ، تارٌخ : وٌمثل المدٌر الثانً ال

 11612برلم   

دمحم سمٌر الشحات علً ٌوسؾ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الشركة بالنمد او باالجل و  التعالد مع كافة الشركات  -  1622

ؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم  وذلن بخصوص  والهٌئات و جمٌع الجهات الحكومٌة و

أبرام التعالدات الخاصة  بالمبٌعات و المشترٌات الخاصة بالشركة ، وله حك تعٌٌن العاملٌن والتعالد معهم والتعامل معهم ومتابعة 

 ض ما ذكر .أدائهم .......وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بع

  

    22111122وٌمثل المدٌر الثانً السٌد / دمحم سمٌر الشحات علً ٌوسؾ  الشركة فً التعامل والتعالد مع كافة الشركات ، تارٌخ : 

 11612برلم   

 حسٌن دمحم عزت عبد الملن -  1621

ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الشركة بالنمد او باالجل و  التعالد مع كافة الشركات والهٌئات و جمٌع الجهات الحكومٌة و  

ؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم  وذلن بخصوص أبرام التعالدات الخاصة  بالمبٌعات و 

الشركة ، وله حك تعٌٌن العاملٌن والتعالد معهم والتعامل معهم ومتابعة أدائهم .......وله حك توكٌل او تفوٌض المشترٌات الخاصة ب

 الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر .
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 312 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    22111122وٌمثل المدٌر الثانً السٌد / دمحم سمٌر الشحات علً ٌوسؾ  الشركة فً التعامل والتعالد مع كافة الشركات ، تارٌخ : 

 11612م   برل

 حسٌن دمحم عزت عبد الملن -  1622

ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الشركة بالنمد او باالجل و  التعالد مع كافة الشركات والهٌئات و جمٌع الجهات الحكومٌة و  

دات الخاصة  بالمبٌعات و ؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم  وذلن بخصوص أبرام التعال

المشترٌات الخاصة بالشركة ، وله حك تعٌٌن العاملٌن والتعالد معهم والتعامل معهم ومتابعة أدائهم .......وله حك توكٌل او تفوٌض 

 الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر .

  

    22111122مع كافة الشركات ، تارٌخ :  وٌمثل المدٌر الثانً السٌد / دمحم سمٌر الشحات علً ٌوسؾ  الشركة فً التعامل والتعالد

 11612برلم   

دمحم سمٌر الشحات علً ٌوسؾ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والهٌئات ،  و جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة ،   -  1623

نواعهم ومندوبً البٌع و والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ،  وشركات التوزٌع  ، والمصنعٌن والموردٌن بكافة ا

التوزٌع بكافة أشكالهم  وذلن بخصوص أبرام التعالدات الخاصة  بالمبٌعات و المشترٌات الخاصة بالشركة ، وتعٌٌن العاملٌن ، 

دة امام ومتابعة أدائهم . و المسئولٌة عن كافة المنتجات الطبٌة التً تنتجها الشركة بداٌة ً من تسجٌل الملفات الطبٌة الحالٌة والجدٌ

 11612برلم       22111122كافة الجهات المسئولة بالدولة ووزارة الصحة بكافة ، تارٌخ : 

دمحم سمٌر الشحات علً ٌوسؾ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والهٌئات ،  و جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة ،   -  1624

التوزٌع  ، والمصنعٌن والموردٌن بكافة انواعهم ومندوبً البٌع و  والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ،  وشركات

التوزٌع بكافة أشكالهم  وذلن بخصوص أبرام التعالدات الخاصة  بالمبٌعات و المشترٌات الخاصة بالشركة ، وتعٌٌن العاملٌن ، 

من تسجٌل الملفات الطبٌة الحالٌة والجدٌدة امام  ومتابعة أدائهم . و المسئولٌة عن كافة المنتجات الطبٌة التً تنتجها الشركة بداٌة ً

 11612برلم       22111122كافة الجهات المسئولة بالدولة ووزارة الصحة بكافة ، تارٌخ : 

 حسٌن دمحم عزت عبد الملن -  1625

اع العام ولطاع االعمال ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والهٌئات ،  و جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة ،  والمط 

والمطاع الخاص ،  وشركات التوزٌع  ، والمصنعٌن والموردٌن بكافة انواعهم ومندوبً البٌع و التوزٌع بكافة أشكالهم  وذلن 

بخصوص أبرام التعالدات الخاصة  بالمبٌعات و المشترٌات الخاصة بالشركة ، وتعٌٌن العاملٌن ، ومتابعة أدائهم . و المسئولٌة عن 

افة المنتجات الطبٌة التً تنتجها الشركة بداٌة ً من تسجٌل الملفات الطبٌة الحالٌة والجدٌدة امام كافة الجهات المسئولة بالدولة ك

 11612برلم       22111122ووزارة الصحة بكافة ، تارٌخ : 

 حسٌن دمحم عزت عبد الملن -  1626

و جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة ،  والمطاع العام ولطاع االعمال ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والهٌئات ،   

والمطاع الخاص ،  وشركات التوزٌع  ، والمصنعٌن والموردٌن بكافة انواعهم ومندوبً البٌع و التوزٌع بكافة أشكالهم  وذلن 

ن العاملٌن ، ومتابعة أدائهم . و المسئولٌة عن بخصوص أبرام التعالدات الخاصة  بالمبٌعات و المشترٌات الخاصة بالشركة ، وتعٌٌ

كافة المنتجات الطبٌة التً تنتجها الشركة بداٌة ً من تسجٌل الملفات الطبٌة الحالٌة والجدٌدة امام كافة الجهات المسئولة بالدولة 

 11612برلم       22111122ووزارة الصحة بكافة ، تارٌخ : 

ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  اداراتها ، وكذا مسئولٌته عن تصنٌع جمٌع منتجات الشركة  دمحم سمٌر الشحات علً ٌوسؾ  -  1622

لدٌها او تصنٌعها لدي الؽٌر  ومدي مطابمتها للمواصفات المٌاسٌة المعتمدة بوزارة الصحة وهٌئات الرلابة علً االدوٌة بجمهورٌة 

ج البالد ، وكذا مسئولٌته عن تخزٌنها طبماً للمواصفات الفنٌة مصر العربٌة أو مواصفات البلدان االخري فً حالة تصدٌرها خار

الخاصة بذلن ، واخٌراً مسئولٌته عن الحفاظ علً اموال الشركة لدي العمالء ومتابعة تحصٌلها من خالل مندوبً الشركة والذي 

 11612برلم       22111122ٌلتزم بؤستٌفاء كافة االحتٌاطات المانونٌة لمتابعة تحصٌالتهم من العمالء ، تارٌخ : 

دمحم سمٌر الشحات علً ٌوسؾ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  اداراتها ، وكذا مسئولٌته عن تصنٌع جمٌع منتجات الشركة  -  1626

لدٌها او تصنٌعها لدي الؽٌر  ومدي مطابمتها للمواصفات المٌاسٌة المعتمدة بوزارة الصحة وهٌئات الرلابة علً االدوٌة بجمهورٌة 

صر العربٌة أو مواصفات البلدان االخري فً حالة تصدٌرها خارج البالد ، وكذا مسئولٌته عن تخزٌنها طبماً للمواصفات الفنٌة م



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 311 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الخاصة بذلن ، واخٌراً مسئولٌته عن الحفاظ علً اموال الشركة لدي العمالء ومتابعة تحصٌلها من خالل مندوبً الشركة والذي 

 11612برلم       22111122طات المانونٌة لمتابعة تحصٌالتهم من العمالء ، تارٌخ : ٌلتزم بؤستٌفاء كافة االحتٌا

 حسٌن دمحم عزت عبد الملن -  1621

ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  اداراتها ، وكذا مسئولٌته عن تصنٌع جمٌع منتجات الشركة لدٌها او تصنٌعها لدي الؽٌر   

سٌة المعتمدة بوزارة الصحة وهٌئات الرلابة علً االدوٌة بجمهورٌة مصر العربٌة أو مواصفات ومدي مطابمتها للمواصفات المٌا

البلدان االخري فً حالة تصدٌرها خارج البالد ، وكذا مسئولٌته عن تخزٌنها طبماً للمواصفات الفنٌة الخاصة بذلن ، واخٌراً 

تحصٌلها من خالل مندوبً الشركة والذي ٌلتزم بؤستٌفاء كافة مسئولٌته عن الحفاظ علً اموال الشركة لدي العمالء ومتابعة 

 11612برلم       22111122االحتٌاطات المانونٌة لمتابعة تحصٌالتهم من العمالء ، تارٌخ : 

 حسٌن دمحم عزت عبد الملن -  1632

لشركة لدٌها او تصنٌعها لدي الؽٌر  ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  اداراتها ، وكذا مسئولٌته عن تصنٌع جمٌع منتجات ا 

ومدي مطابمتها للمواصفات المٌاسٌة المعتمدة بوزارة الصحة وهٌئات الرلابة علً االدوٌة بجمهورٌة مصر العربٌة أو مواصفات 

اخٌراً البلدان االخري فً حالة تصدٌرها خارج البالد ، وكذا مسئولٌته عن تخزٌنها طبماً للمواصفات الفنٌة الخاصة بذلن ، و

مسئولٌته عن الحفاظ علً اموال الشركة لدي العمالء ومتابعة تحصٌلها من خالل مندوبً الشركة والذي ٌلتزم بؤستٌفاء كافة 

 11612برلم       22111122االحتٌاطات المانونٌة لمتابعة تحصٌالتهم من العمالء ، تارٌخ : 

 13146برلم       22111122مدٌر   ، تارٌخ :  ٌونس دمحم ٌونس عبدالنبى  ذات مسئولٌة محدودة  -  1631

 13146برلم       22111122كرم دمحم احمد السمٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  1632

ٌونس دمحم ٌونس عبدالنبى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن او  -  1633

ٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او منفرد

 الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة.

 وللسٌد/كرم دمحم احمد السمٌن والسٌد / ٌونس دمحم ٌونس عبدالنبى

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال  الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع 

 13146برلم       22111122والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب ، تارٌخ : 

ع الؽٌر ولهم مجتمعٌن او كرم دمحم احمد السمٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللتها م -  1634

منفردٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او 

 الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة.

 وللسٌد/كرم دمحم احمد السمٌن والسٌد / ٌونس دمحم ٌونس عبدالنبى

الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال الحك فى التعامل باسم  

 13146برلم       22111122والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب ، تارٌخ : 

اٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون ٌونس دمحم ٌونس عبدالنبى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  و -  1635

والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات واالفراج عن راس المال وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن لهما 

وعزل مستخدمى ووكالء حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ولها الحك فى تعٌٌن 

الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه 

 13146برلم       22111122السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافه العمود والمشارطات ، تارٌخ : 

ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون   كرم دمحم احمد السمٌن -  1636

والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات واالفراج عن راس المال وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن لهما 

العمارٌة ولها الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء  حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها

الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه 

 13146برلم       22111122السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافه العمود والمشارطات ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 312 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ٌونس دمحم ٌونس عبدالنبى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والصفمات التى تتعلك بمعالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك  -  1632

 13146برلم       22111122توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

كرم دمحم احمد السمٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والصفمات التى تتعلك بمعالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك  -  1636

 13146برلم       22111122توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 عبد المنعم دمحم منٌر دمحم عبد -  1631

 -بالدور االرضى والمٌزانٌن  1شارع بور سعٌد )مٌدان الجمهورٌة ( محل رلم  13-11ة  مدٌر فرع  المنعم  ذات مسئولٌة محدود

 11623برلم       22111122االسكندرٌة ، تارٌخ :  -المنتزه ثان  -ابولٌر 

 عبد المنعم دمحم منٌر دمحم عبد -  1642

 -بالدور االرضى والمٌزانٌن  1ٌدان الجمهورٌة ( محل رلم شارع بور سعٌد )م 13-11المنعم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  

 11623برلم       22111122االسكندرٌة ، تارٌخ :  -المنتزه ثان  -ابولٌر 

 2621برلم       22111122رٌاض نذٌر الطهاوى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  1641

 2621برلم       22111122لٌة محدودة  مدٌر عاللات عامة   ، تارٌخ : ابراهٌم خضٌرى دمحم عطٌه  ذات مسئو -  1642

 2621برلم       22111122ملن سلٌمان الطهاوى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  1643

 2621برلم       22111122صالح الدٌن نذٌر الطهاوى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  1644

 2621برلم       22111122بالل دمحم على زٌن الدٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  1645

 رٌاض نذٌر الطهاوى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محددة  -  1646

لدٌن نذٌر الطهاوي والسٌد / رٌاض نذٌر الطهاوي والسٌد / ٌمثل المدٌرون السٌد / نذٌر سلٌمان الطهاوي خجو والسٌد / صالح ا

بالل دمحم علً زٌن الدٌن والسٌدة / ملن سلٌمان الطهاوي خجو  الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهما" منفردٌن أو مجتمعٌن " فً هذا 

شركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل بؤسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد ال

 2621برلم       22111122للجمعٌة العامة ولهما "منفردٌن أو مدجتمعٌن" حك شراء جمٌع ، تارٌخ : 

 ابراهٌم خضٌرى دمحم عطٌه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عاللات عامة  وٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محددة  -  1642

/ نذٌر سلٌمان الطهاوي خجو والسٌد / صالح الدٌن نذٌر الطهاوي والسٌد / رٌاض نذٌر الطهاوي والسٌد /  ٌمثل المدٌرون السٌد

بالل دمحم علً زٌن الدٌن والسٌدة / ملن سلٌمان الطهاوي خجو  الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهما" منفردٌن أو مجتمعٌن " فً هذا 

ل بؤسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعام

 2621برلم       22111122للجمعٌة العامة ولهما "منفردٌن أو مدجتمعٌن" حك شراء جمٌع ، تارٌخ : 

 ٌر محددة ملن سلٌمان الطهاوى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼ -  1646

ٌمثل المدٌرون السٌد / نذٌر سلٌمان الطهاوي خجو والسٌد / صالح الدٌن نذٌر الطهاوي والسٌد / رٌاض نذٌر الطهاوي والسٌد / 

بالل دمحم علً زٌن الدٌن والسٌدة / ملن سلٌمان الطهاوي خجو  الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهما" منفردٌن أو مجتمعٌن " فً هذا 

السلطات إلدارة الشركة والتعامل بؤسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة الصدد أوسع 

 2621برلم       22111122للجمعٌة العامة ولهما "منفردٌن أو مدجتمعٌن" حك شراء جمٌع ، تارٌخ : 

 ام  وٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محددة صالح الدٌن نذٌر الطهاوى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر ع -  1641

ٌمثل المدٌرون السٌد / نذٌر سلٌمان الطهاوي خجو والسٌد / صالح الدٌن نذٌر الطهاوي والسٌد / رٌاض نذٌر الطهاوي والسٌد / 

ٌن أو مجتمعٌن " فً هذا بالل دمحم علً زٌن الدٌن والسٌدة / ملن سلٌمان الطهاوي خجو  الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهما" منفرد

الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل بؤسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة 

 2621برلم       22111122للجمعٌة العامة ولهما "منفردٌن أو مدجتمعٌن" حك شراء جمٌع ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 313 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الدٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محددة  بالل دمحم على زٌن -  1652

ٌمثل المدٌرون السٌد / نذٌر سلٌمان الطهاوي خجو والسٌد / صالح الدٌن نذٌر الطهاوي والسٌد / رٌاض نذٌر الطهاوي والسٌد / 

ة فً عاللتها مع الؽٌر ولهما" منفردٌن أو مجتمعٌن " فً هذا بالل دمحم علً زٌن الدٌن والسٌدة / ملن سلٌمان الطهاوي خجو  الشرك

الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل بؤسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة 

 2621م   برل    22111122للجمعٌة العامة ولهما "منفردٌن أو مدجتمعٌن" حك شراء جمٌع ، تارٌخ : 

رٌاض نذٌر الطهاوى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والسٌارات و األصول  -  1651

 الثابتة الالزمة ألؼراض الشركة 

ا ، وحك تعٌٌن وسلطة إبرام كافة التعالدات والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باآلجل والتولٌع علٌه

وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ و إجراء المعامالت الداخلة 

ضمن ؼرض الشركة والحك فً التعامل مع البنون بفتح وؼلك الحسابات والسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات ، أما المروض 

 2621برلم       22111122إعتمادات ، تارٌخ : ؼٌر المفتوح بها 

ابراهٌم خضٌرى دمحم عطٌه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عاللات عامة  المواد والمهمات والبضائع والمنموالت  -  1652

 والسٌارات و األصول الثابتة الالزمة ألؼراض الشركة 

ك بمعامالت الشركة بالنمد أو باآلجل والتولٌع علٌها ، وحك تعٌٌن وسلطة إبرام كافة التعالدات والمشارطات والصفمات التً تتعل

وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ و إجراء المعامالت الداخلة 

لتولٌع على الشٌكات ، أما المروض ضمن ؼرض الشركة والحك فً التعامل مع البنون بفتح وؼلك الحسابات والسحب واإلٌداع وا

 2621برلم       22111122ؼٌر المفتوح بها إعتمادات ، تارٌخ : 

ملن سلٌمان الطهاوى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والسٌارات و األصول  -  1653

 الثابتة الالزمة ألؼراض الشركة 

الدات والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باآلجل والتولٌع علٌها ، وحك تعٌٌن وسلطة إبرام كافة التع

وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ و إجراء المعامالت الداخلة 

تح وؼلك الحسابات والسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات ، أما المروض ضمن ؼرض الشركة والحك فً التعامل مع البنون بف

 2621برلم       22111122ؼٌر المفتوح بها إعتمادات ، تارٌخ : 

صالح الدٌن نذٌر الطهاوى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والسٌارات و  -  1654

 زمة ألؼراض الشركة األصول الثابتة الال

وسلطة إبرام كافة التعالدات والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باآلجل والتولٌع علٌها ، وحك تعٌٌن 

وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ و إجراء المعامالت الداخلة 

ؼرض الشركة والحك فً التعامل مع البنون بفتح وؼلك الحسابات والسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات ، أما المروض ضمن 

 2621برلم       22111122ؼٌر المفتوح بها إعتمادات ، تارٌخ : 

لمنموالت والسٌارات و األصول بالل دمحم على زٌن الدٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  المواد والمهمات والبضائع وا -  1655

 الثابتة الالزمة ألؼراض الشركة 

وسلطة إبرام كافة التعالدات والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باآلجل والتولٌع علٌها ، وحك تعٌٌن 

وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ و إجراء المعامالت الداخلة 

التعامل مع البنون بفتح وؼلك الحسابات والسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات ، أما المروض  ضمن ؼرض الشركة والحك فً

 2621برلم       22111122ؼٌر المفتوح بها إعتمادات ، تارٌخ : 

رٌاض نذٌر الطهاوى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت التجارٌة  -  1656

والعمارات والرهون وكذلن األشتران فً المإسسات األخرى وبٌع األصول الثابتة والمنمولة فال ٌجوز إجراإها إال بعد موافمة 

الجمعٌة بؤؼلبٌة الشركاء الحائزة  لثالثة أرباع رأس المال وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفة التً 

 الحك فً تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر             ٌتعامل بها ، ولهما



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 314 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 2621برلم       22111122وٌكون السٌد / إبراهٌم خضري دمحم عطٌة مدٌرآ للعاللات العامة والتسوٌك ، تارٌخ : 

لمبادالت وبٌع المحالت ابراهٌم خضٌرى دمحم عطٌه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عاللات عامة  بالبنون والمشترٌات وا -  1652

التجارٌة والعمارات والرهون وكذلن األشتران فً المإسسات األخرى وبٌع األصول الثابتة والمنمولة فال ٌجوز إجراإها إال بعد 

 موافمة الجمعٌة بؤؼلبٌة الشركاء الحائزة  لثالثة أرباع رأس المال وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا ولعه المدٌر مشفوعا

 بالصفة التً ٌتعامل بها ، ولهما الحك فً تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر            

 2621برلم       22111122وٌكون السٌد / إبراهٌم خضري دمحم عطٌة مدٌرآ للعاللات العامة والتسوٌك ، تارٌخ : 

بنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت التجارٌة ملن سلٌمان الطهاوى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  بال -  1656

والعمارات والرهون وكذلن األشتران فً المإسسات األخرى وبٌع األصول الثابتة والمنمولة فال ٌجوز إجراإها إال بعد موافمة 

ولعه المدٌر مشفوعا بالصفة التً الجمعٌة بؤؼلبٌة الشركاء الحائزة  لثالثة أرباع رأس المال وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا 

 ٌتعامل بها ، ولهما الحك فً تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر            

 2621برلم       22111122وٌكون السٌد / إبراهٌم خضري دمحم عطٌة مدٌرآ للعاللات العامة والتسوٌك ، تارٌخ : 

ة محدودة  مدٌر عام  بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت التجارٌة صالح الدٌن نذٌر الطهاوى  ذات مسئولٌ -  1651

والعمارات والرهون وكذلن األشتران فً المإسسات األخرى وبٌع األصول الثابتة والمنمولة فال ٌجوز إجراإها إال بعد موافمة 

ؾ ملزما للشركة إال إذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفة التً الجمعٌة بؤؼلبٌة الشركاء الحائزة  لثالثة أرباع رأس المال وال ٌكون التصر

 ٌتعامل بها ، ولهما الحك فً تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر            

 2621برلم       22111122وٌكون السٌد / إبراهٌم خضري دمحم عطٌة مدٌرآ للعاللات العامة والتسوٌك ، تارٌخ : 

ى زٌن الدٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت التجارٌة بالل دمحم عل -  1662

والعمارات والرهون وكذلن األشتران فً المإسسات األخرى وبٌع األصول الثابتة والمنمولة فال ٌجوز إجراإها إال بعد موافمة 

أس المال وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفة التً الجمعٌة بؤؼلبٌة الشركاء الحائزة  لثالثة أرباع ر

 ٌتعامل بها ، ولهما الحك فً تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر            

 2621برلم       22111122وٌكون السٌد / إبراهٌم خضري دمحم عطٌة مدٌرآ للعاللات العامة والتسوٌك ، تارٌخ : 

    22111121فاطمة حمدان تمام محمود دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1661

 1256برلم   

اسامة حمدان تمام محمود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1662

 1256برلم       22111121

اكرم حسن فوزى دمحم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1663

 1256برلم       22111121

برلم       22111121دمحم حمدان تمام محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1664

1256 

 1256برلم       22111121فاطمة حمدان تمام محمود دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1665

 1256برلم       22111121اسامة حمدان تمام محمود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :  -  1666

 1256برلم       22111121ٌس مجلس ادارة وعضومنتدب   ، تارٌخ : اكرم حسن فوزى دمحم  شركة مساهمة  نائب رئ -  1662

 1256برلم       22111121دمحم حمدان تمام محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1666

 1256برلم       22111121فاطمة حمدان تمام محمود دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1661

 1256برلم       22111121اسامة حمدان تمام محمود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :  -  1622



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 315 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 1256برلم       22111121اكرم حسن فوزى دمحم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب   ، تارٌخ :  -  1621

 1256برلم       22111121مة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : دمحم حمدان تمام محمود  شركة مساه -  1622

( 1( بلون ) 12،16هشام شعبان دمحم المتولى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مولع ممارسة النشاط الصناعى : لطعة ) -  1623

 3223برلم       22111121االسكندرٌة ، تارٌخ :  -المنطمة الصناعٌة الرابعة مدٌنة برج العرب الجدٌدة 

( بلون  12،16عادل دمحمٌن السٌد دمحمٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مولع ممارسة النشاط الصناعى : لطعة ) -  1624

 3223برلم       22111121االسكندرٌة ، تارٌخ :  -( المنطمة الصناعٌة الرابعة مدٌنة برج العرب الجدٌدة 1)

همة  مدٌر فرع  ٌمالن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص هشام شعبان دمحم المتولى  شركة مسا -  1625

 مفوض بالتولٌع على هذة

 المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء

 مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن . ولرئٌس مجلس

 دارة ولنائب رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب منفردٌن أو مجتمعٌن حك التعامل باسماأل

 الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع

 3223برلم       22111121األعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل ، تارٌخ : 

عادل دمحمٌن السٌد دمحمٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌمالن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل  -  1626

 شخص مفوض بالتولٌع على هذة

 المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء

 لٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن . ولرئٌس مجلسمفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التو

 األدارة ولنائب رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب منفردٌن أو مجتمعٌن حك التعامل باسم

 الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع

 3223برلم       22111121امل ، تارٌخ : األعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التع

 هشام شعبان دمحم المتولى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب -  1622

 واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة

 رهن وكل ذلن باسم الشركة وضمن صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ واأللتراض وال

 اؼراضها 

  

 وكذلن لة حك التولٌع على عمود الشراء والعمود بكافة انواعها ولة الحك فً تعٌٌن وعزل

 مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ولة حك لبض ودفع المبالػ وتحوٌل

برلم       22111121عمود والمشارطات والصفمات التتتعلك ، تارٌخ : وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وابرام كافة ال

3223 

 عادل دمحمٌن السٌد دمحمٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب -  1626

 واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 316 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 مع جمٌع البنون والمصارؾ واأللتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة وضمن  صور التعامل

 اؼراضها 

  

 وكذلن لة حك التولٌع على عمود الشراء والعمود بكافة انواعها ولة الحك فً تعٌٌن وعزل

 مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ولة حك لبض ودفع المبالػ وتحوٌل

برلم       22111121سندات األذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التتتعلك ، تارٌخ : وبٌع وتسدٌد كافة ال

3223 

 هشام شعبان دمحم المتولى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  . -  1621

 3223برلم       22111121بمعمالت الشركة بالنمد أو باألجل ولة توكٌل توكٌل وتفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 عادل دمحمٌن السٌد دمحمٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  . -  1662

 3223برلم       22111121بمعمالت الشركة بالنمد أو باألجل ولة توكٌل توكٌل وتفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 -ابراج روٌال بالزا  3طرٌك الجٌش  336رع  ممر ادارى فى : السٌد حسن السٌد احمد عتمان  شركة تضامن  مدٌر ف -  1661

 4261برلم       22111121االسكندرٌة ، تارٌخ :  -لسم رمل اول  -سابا باشا 

لسم باب  -كامب شٌزار  -شارع بورسعٌد  62بالعمار رلم -1عماد الدٌب ربٌل مالن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع   -  1662

برلم       22111121االسكندرٌة ، تارٌخ :  -لسم باب شرق  -كامب شٌزار  -شارع بورسعٌد  64لعماررلم -2ا-االسكندرٌة  -شرق

13154 

عادل دمحمٌن السٌد دمحمٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  له حك االدارة والتولٌع باسم الشركة امام جمٌع الجهات  -  1663

مٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتعامل مع ج

 3223برلم       22111121واصدار خطابات الضمان وااللتراض والرهن بمفردة ، تارٌخ : 

)تجدٌد مدة  مجلس االداره مع االحتفاظ بكافه -دمحم احمد حسن حافظ جزارٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  1664

 2614برلم       22111121الصالحٌات الممررة طكما هى دون تعدٌل ( ، تارٌخ : 

 خالد خمٌس دمحم أحمد -  1665

جرٌن بالزا  K116مكان ومولع ممارسة النشاط : محل تجارى رلم   خلٌؾ  شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة  مدٌر فرع 

 13141برلم       22111124االسكندرٌة ، تارٌخ : -سموحة  -مول

 صالح الدٌن رٌاض دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن -  1666

 6623برلم       22111124رعى ، تارٌخ : الشركة المصرٌة المابضة للبتروكٌماوٌات بدال من السٌدة / هاله عادل فإاد ب

دمحم عبد الفتاح نصر الحفناوي  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولـهما فً هذا  -  1662

و الالئحته التنفٌذٌة الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أ

للجمعٌة العامة و لهم )منفردٌن او مجتمعٌن(  إجراء كافة العمود و المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة و على األخص تعٌٌن و 

ولؾ و عزل وكالء و مستخدمى الشركة و تحدٌد مرتباتهم و أجورهم و مكافآتهم و لبض و دفع كافة المبالػ و التعامل مع جمٌع 

 12231برلم       22111124الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و تولٌع و تحوٌل ، تارٌخ :  الجهات

ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عاللتها مع الؽٌر   souhila Boucenna -سوهٌله بوسنه  -  1666

ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو ولـهما فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا 

الالئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة و لهم )منفردٌن او مجتمعٌن(  إجراء كافة العمود و المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة و على 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 312 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دفع كافة المبالػ و األخص تعٌٌن و ولؾ و عزل وكالء و مستخدمى الشركة و تحدٌد مرتباتهم و أجورهم و مكافآتهم و لبض و 

 12231برلم       22111124التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و تولٌع و تحوٌل ، تارٌخ : 

ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولـهما   YUSEF BIRAJAKLIٌوسؾ بٌراجكلً -  1661

دارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الالئحته فً هذا الصدد أوسع السلطات إل

التنفٌذٌة للجمعٌة العامة و لهم )منفردٌن او مجتمعٌن(  إجراء كافة العمود و المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة و على األخص 

مرتباتهم و أجورهم و مكافآتهم و لبض و دفع كافة المبالػ و التعامل مع  تعٌٌن و ولؾ و عزل وكالء و مستخدمى الشركة و تحدٌد

 12231برلم       22111124جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و تولٌع و تحوٌل ، تارٌخ : 

ٌر ولـهما فً ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عاللتها مع الؽ  Alain Roudaut -الٌن رودوات  -  1612

هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الالئحته التنفٌذٌة 

للجمعٌة العامة و لهم )منفردٌن او مجتمعٌن(  إجراء كافة العمود و المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة و على األخص تعٌٌن و 

و عزل وكالء و مستخدمى الشركة و تحدٌد مرتباتهم و أجورهم و مكافآتهم و لبض و دفع كافة المبالػ و التعامل مع جمٌع  ولؾ

 12231برلم       22111124الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و تولٌع و تحوٌل ، تارٌخ : 

ٌرون الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولـهما فً هذا الصدد ولٌد حسٌن احمد حسٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المد -  1611

أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الالئحته التنفٌذٌة للجمعٌة 

لشركة و على األخص تعٌٌن و ولؾ و العامة و لهم )منفردٌن او مجتمعٌن(  إجراء كافة العمود و المعامالت الداخلة ضمن ؼرض ا

عزل وكالء و مستخدمى الشركة و تحدٌد مرتباتهم و أجورهم و مكافآتهم و لبض و دفع كافة المبالػ و التعامل مع جمٌع الجهات 

 12231برلم       22111124الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و تولٌع و تحوٌل ، تارٌخ : 

ي  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  و بٌع و تسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة و لهما حك دمحم عبد الفتاح نصر الحفناو -  1612

التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها و التعامل بإسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة 

ود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او وكذلن لهما حك التولٌع على عمود البٌع والشراء وإبرام كافة العم

باآلجل و لهما حك شراء و بٌع جمٌع المواد و المهمات و البضائع و المنموالت و شراء االصول و السٌارات و لهما اٌضاً حك تمثٌل 

 12231  برلم     22111124الشركة امام الشهر العمارى و التوثٌك و امام الجهات ، تارٌخ : 

ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  و بٌع و تسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة و   souhila Boucenna -سوهٌله بوسنه  -  1613

لهما حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها و التعامل بإسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر 

لتولٌع على عمود البٌع والشراء وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة حكومٌة وكذلن لهما حك ا

بالنمد او باآلجل و لهما حك شراء و بٌع جمٌع المواد و المهمات و البضائع و المنموالت و شراء االصول و السٌارات و لهما اٌضاً 

 12231برلم       22111124وثٌك و امام الجهات ، تارٌخ : حك تمثٌل الشركة امام الشهر العمارى و الت

ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  و بٌع و تسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة و لهما   YUSEF BIRAJAKLIٌوسؾ بٌراجكلً -  1614

جهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها و التعامل بإسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع ال

وكذلن لهما حك التولٌع على عمود البٌع والشراء وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او 

اً حك تمثٌل باآلجل و لهما حك شراء و بٌع جمٌع المواد و المهمات و البضائع و المنموالت و شراء االصول و السٌارات و لهما اٌض

 12231برلم       22111124الشركة امام الشهر العمارى و التوثٌك و امام الجهات ، تارٌخ : 

ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  و بٌع و تسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة و لهما حك   Alain Roudaut -الٌن رودوات  -  1615

عامل بإسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها و الت

وكذلن لهما حك التولٌع على عمود البٌع والشراء وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او 

نموالت و شراء االصول و السٌارات و لهما اٌضاً حك تمثٌل باآلجل و لهما حك شراء و بٌع جمٌع المواد و المهمات و البضائع و الم

 12231برلم       22111124الشركة امام الشهر العمارى و التوثٌك و امام الجهات ، تارٌخ : 

ولٌد حسٌن احمد حسٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  و بٌع و تسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة و لهما حك التولٌع  -  1616

على معامالت الشركة وتعهداتها و التعامل بإسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وكذلن لهما 

حك التولٌع على عمود البٌع والشراء وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باآلجل و 

ع المواد و المهمات و البضائع و المنموالت و شراء االصول و السٌارات و لهما اٌضاً حك تمثٌل الشركة لهما حك شراء و بٌع جمٌ

 12231برلم       22111124امام الشهر العمارى و التوثٌك و امام الجهات ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 316 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ومٌة و المطاع العام و لطاع األعمال دمحم عبد الفتاح نصر الحفناوي  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الحكومٌة و ؼٌر الحك -  1612

العام و الخاص و لهم )مجتمعٌن او منفردٌن( اٌضاَ انهاء جمٌع االجراءات المتعلمة بعملٌات التصدٌر و التعامل مع الهٌئة العامة 

فة العمود و للرلابة على الصادرات و الواردات و كذلن مصلحه الجمارن المصرٌه )فٌما ٌخص التصدٌر( و كذلن التولٌع على كا

 المستندات المتعلمة بالعملٌات التصدٌرٌة .

و للسٌد / دمحم عبد الفتاح نصر الحفناوى و السٌد / ولٌد حسٌن احمد حسٌن )منفردان او مجتمعان( انهاء جمٌع االجراءات المتعلمة 

 12231برلم       22111124بعملٌات ، تارٌخ : 

ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع   souhila Boucenna -سوهٌله بوسنه  -  1616

األعمال العام و الخاص و لهم )مجتمعٌن او منفردٌن( اٌضاَ انهاء جمٌع االجراءات المتعلمة بعملٌات التصدٌر و التعامل مع الهٌئة 

مصرٌه )فٌما ٌخص التصدٌر( و كذلن التولٌع على كافة العامة للرلابة على الصادرات و الواردات و كذلن مصلحه الجمارن ال

 العمود و المستندات المتعلمة بالعملٌات التصدٌرٌة .

و للسٌد / دمحم عبد الفتاح نصر الحفناوى و السٌد / ولٌد حسٌن احمد حسٌن )منفردان او مجتمعان( انهاء جمٌع االجراءات المتعلمة 

 12231برلم       22111124بعملٌات ، تارٌخ : 

ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع   YUSEF BIRAJAKLIٌوسؾ بٌراجكلً -  1611

األعمال العام و الخاص و لهم )مجتمعٌن او منفردٌن( اٌضاَ انهاء جمٌع االجراءات المتعلمة بعملٌات التصدٌر و التعامل مع الهٌئة 

الصادرات و الواردات و كذلن مصلحه الجمارن المصرٌه )فٌما ٌخص التصدٌر( و كذلن التولٌع على كافة العامة للرلابة على 

 العمود و المستندات المتعلمة بالعملٌات التصدٌرٌة .

تعلمة و للسٌد / دمحم عبد الفتاح نصر الحفناوى و السٌد / ولٌد حسٌن احمد حسٌن )منفردان او مجتمعان( انهاء جمٌع االجراءات الم

 12231برلم       22111124بعملٌات ، تارٌخ : 

ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع   Alain Roudaut -الٌن رودوات  -  1122

ٌر و التعامل مع الهٌئة األعمال العام و الخاص و لهم )مجتمعٌن او منفردٌن( اٌضاَ انهاء جمٌع االجراءات المتعلمة بعملٌات التصد

العامة للرلابة على الصادرات و الواردات و كذلن مصلحه الجمارن المصرٌه )فٌما ٌخص التصدٌر( و كذلن التولٌع على كافة 

 العمود و المستندات المتعلمة بالعملٌات التصدٌرٌة .

فردان او مجتمعان( انهاء جمٌع االجراءات المتعلمة و للسٌد / دمحم عبد الفتاح نصر الحفناوى و السٌد / ولٌد حسٌن احمد حسٌن )من

 12231برلم       22111124بعملٌات ، تارٌخ : 

ولٌد حسٌن احمد حسٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع األعمال العام و  -  1121

ع االجراءات المتعلمة بعملٌات التصدٌر و التعامل مع الهٌئة العامة للرلابة على الخاص و لهم )مجتمعٌن او منفردٌن( اٌضاَ انهاء جمٌ

الصادرات و الواردات و كذلن مصلحه الجمارن المصرٌه )فٌما ٌخص التصدٌر( و كذلن التولٌع على كافة العمود و المستندات 

 المتعلمة بالعملٌات التصدٌرٌة .

و السٌد / ولٌد حسٌن احمد حسٌن )منفردان او مجتمعان( انهاء جمٌع االجراءات المتعلمة  و للسٌد / دمحم عبد الفتاح نصر الحفناوى

 12231برلم       22111124بعملٌات ، تارٌخ : 

دمحم عبد الفتاح نصر الحفناوي  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  االستٌراد و االفراج عن البضائع بالجمارن و التعامل مع  -  1122

للرلابة على الصادرات و الواردات  و كذلن مصلحه الجمارن المصرٌه )فٌما ٌخص االستٌراد( و كذلن التولٌع على الهٌئة العامة 

 Alain -كافة العمود و المستندات المتعلمة بالعملٌات االستٌرادٌة و للسٌد / دمحم عبد الفتاح نصر الحفناوى و السٌد / الٌن رودوات 

Roudaut  نه و السٌدة / سوهٌله بوس- souhila Boucenna  منفردٌن و مجتمعٌن( حك فتح فروع خارج مصر و تمدٌم و(

 12231برلم       22111124استالم االوراق المطلوبه و سداد الرسوم و تمثٌل ادارة الشركة ، تارٌخ : 

البضائع بالجمارن و  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  االستٌراد و االفراج عن  souhila Boucenna -سوهٌله بوسنه  -  1123

التعامل مع الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات و الواردات  و كذلن مصلحه الجمارن المصرٌه )فٌما ٌخص االستٌراد( و كذلن 

رودوات التولٌع على كافة العمود و المستندات المتعلمة بالعملٌات االستٌرادٌة و للسٌد / دمحم عبد الفتاح نصر الحفناوى و السٌد / الٌن 

- Alain Roudaut   و السٌدة / سوهٌله بوسنه- souhila Boucenna  منفردٌن و مجتمعٌن( حك فتح فروع خارج مصر و(

 12231برلم       22111124تمدٌم و استالم االوراق المطلوبه و سداد الرسوم و تمثٌل ادارة الشركة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 311 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ئولٌة محدودة  مدٌر  االستٌراد و االفراج عن البضائع بالجمارن و ذات مس  YUSEF BIRAJAKLIٌوسؾ بٌراجكلً -  1124

التعامل مع الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات و الواردات  و كذلن مصلحه الجمارن المصرٌه )فٌما ٌخص االستٌراد( و كذلن 

 عبد الفتاح نصر الحفناوى و السٌد / الٌن رودوات التولٌع على كافة العمود و المستندات المتعلمة بالعملٌات االستٌرادٌة و للسٌد / دمحم

- Alain Roudaut   و السٌدة / سوهٌله بوسنه- souhila Boucenna  منفردٌن و مجتمعٌن( حك فتح فروع خارج مصر و(

 12231برلم       22111124تمدٌم و استالم االوراق المطلوبه و سداد الرسوم و تمثٌل ادارة الشركة ، تارٌخ : 

ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  االستٌراد و االفراج عن البضائع بالجمارن و التعامل   Alain Roudaut -الٌن رودوات  -  1125

مع الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات و الواردات  و كذلن مصلحه الجمارن المصرٌه )فٌما ٌخص االستٌراد( و كذلن التولٌع 

 -متعلمة بالعملٌات االستٌرادٌة و للسٌد / دمحم عبد الفتاح نصر الحفناوى و السٌد / الٌن رودوات على كافة العمود و المستندات ال

Alain Roudaut   و السٌدة / سوهٌله بوسنه- souhila Boucenna  منفردٌن و مجتمعٌن( حك فتح فروع خارج مصر و تمدٌم(

 12231برلم       22111124ركة ، تارٌخ : و استالم االوراق المطلوبه و سداد الرسوم و تمثٌل ادارة الش

ولٌد حسٌن احمد حسٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  االستٌراد و االفراج عن البضائع بالجمارن و التعامل مع الهٌئة  -  1126

العامة للرلابة على الصادرات و الواردات  و كذلن مصلحه الجمارن المصرٌه )فٌما ٌخص االستٌراد( و كذلن التولٌع على كافة 

 Alain -بالعملٌات االستٌرادٌة و للسٌد / دمحم عبد الفتاح نصر الحفناوى و السٌد / الٌن رودوات  العمود و المستندات المتعلمة

Roudaut   و السٌدة / سوهٌله بوسنه- souhila Boucenna  منفردٌن و مجتمعٌن( حك فتح فروع خارج مصر و تمدٌم و(

 12231برلم       22111124تارٌخ : استالم االوراق المطلوبه و سداد الرسوم و تمثٌل ادارة الشركة ، 

دمحم عبد الفتاح نصر الحفناوي  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  امام المإسسات و الهٌئات الحكومٌة الموجودة خارج حدود  -  1122

الفتاح نصر جمهورٌة مصر العربٌة و فتح حسابات بإسم الشركة و االٌداع و حك التولٌع على الشٌكات و السحب و للسٌد / دمحم عبد 

الحفناوى )منفرداً( حك التولٌع على عمود التسهٌالت اإلئتمانٌة و بٌع االصول  و السٌارات  و الرهن و المروض و ال ٌكون 

التصرؾ ملزماً للشركة إال اذا ولعة المدٌر مشفوعاً بالصفة التى ٌتعامل بها , و لهما حك تفوٌض و توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما 

 12231برلم       22111124خ : سبك . ، تارٌ

ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  امام المإسسات و الهٌئات الحكومٌة الموجودة   souhila Boucenna -سوهٌله بوسنه  -  1126

خارج حدود جمهورٌة مصر العربٌة و فتح حسابات بإسم الشركة و االٌداع و حك التولٌع على الشٌكات و السحب و للسٌد / دمحم عبد 

لفتاح نصر الحفناوى )منفرداً( حك التولٌع على عمود التسهٌالت اإلئتمانٌة و بٌع االصول  و السٌارات  و الرهن و المروض و ال ا

ٌكون التصرؾ ملزماً للشركة إال اذا ولعة المدٌر مشفوعاً بالصفة التى ٌتعامل بها , و لهما حك تفوٌض و توكٌل الؽٌر فى كل أو 

 12231برلم       22111124:  بعض ما سبك . ، تارٌخ

ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  امام المإسسات و الهٌئات الحكومٌة الموجودة   YUSEF BIRAJAKLIٌوسؾ بٌراجكلً -  1121

خارج حدود جمهورٌة مصر العربٌة و فتح حسابات بإسم الشركة و االٌداع و حك التولٌع على الشٌكات و السحب و للسٌد / دمحم عبد 

ح نصر الحفناوى )منفرداً( حك التولٌع على عمود التسهٌالت اإلئتمانٌة و بٌع االصول  و السٌارات  و الرهن و المروض و ال الفتا

ٌكون التصرؾ ملزماً للشركة إال اذا ولعة المدٌر مشفوعاً بالصفة التى ٌتعامل بها , و لهما حك تفوٌض و توكٌل الؽٌر فى كل أو 

 12231برلم       22111124بعض ما سبك . ، تارٌخ : 

ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  امام المإسسات و الهٌئات الحكومٌة الموجودة خارج   Alain Roudaut -الٌن رودوات  -  1112

حدود جمهورٌة مصر العربٌة و فتح حسابات بإسم الشركة و االٌداع و حك التولٌع على الشٌكات و السحب و للسٌد / دمحم عبد الفتاح 

الحفناوى )منفرداً( حك التولٌع على عمود التسهٌالت اإلئتمانٌة و بٌع االصول  و السٌارات  و الرهن و المروض و ال ٌكون  نصر

التصرؾ ملزماً للشركة إال اذا ولعة المدٌر مشفوعاً بالصفة التى ٌتعامل بها , و لهما حك تفوٌض و توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما 

 12231برلم       22111124سبك . ، تارٌخ : 

ولٌد حسٌن احمد حسٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  امام المإسسات و الهٌئات الحكومٌة الموجودة خارج حدود  -  1111

جمهورٌة مصر العربٌة و فتح حسابات بإسم الشركة و االٌداع و حك التولٌع على الشٌكات و السحب و للسٌد / دمحم عبد الفتاح نصر 

فرداً( حك التولٌع على عمود التسهٌالت اإلئتمانٌة و بٌع االصول  و السٌارات  و الرهن و المروض و ال ٌكون الحفناوى )من

التصرؾ ملزماً للشركة إال اذا ولعة المدٌر مشفوعاً بالصفة التى ٌتعامل بها , و لهما حك تفوٌض و توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما 

 12231برلم       22111124سبك . ، تارٌخ : 

 12231برلم       22111124دمحم عبد الفتاح نصر الحفناوي  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  استماله ، تارٌخ :  -  1112



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 322 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 12231برلم       22111124ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  استماله ، تارٌخ :   souhila Boucenna -سوهٌله بوسنه  -  1113

 12231برلم       22111124ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  استماله ، تارٌخ :   YUSEF BIRAJAKLIٌوسؾ بٌراجكلً -  1114

 12231برلم       22111124ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  استماله ، تارٌخ :   Alain Roudaut -الٌن رودوات  -  1115

 12231برلم       22111124ولٌد حسٌن احمد حسٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  استماله ، تارٌخ :  -  1116

رانٌا رضا على عبد السالم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد تعٌٌن مجلس االدارة لمدة اخرى ،  -  1112

 5644برلم       22111124تارٌخ : 

ة اخرى ، تارٌخ : شادٌة دمحم محمود حسانٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد تعٌٌن مجلس االدارة لمد -  1116

 5644برلم       22111124

هبه محروس عبد الرحمن سعفان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد تعٌٌن مجلس االدارة لمدة اخرى ، تارٌخ :  -  1111

 5644برلم       22111124

    22111124ارٌة ، تارٌخ : رامى حسن دمحم عسل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  المنتدب للشئون االد -  1122

 13121برلم   

 محمود احمد حافظ محمود -  1121

 13121برلم       22111124خلؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب للشئون االدارٌة ، تارٌخ :  

برلم       22111124خ : امٌرة دمحم خلٌل المصٌفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب للشئون االدارٌة ، تارٌ -  1122

13121 

برلم       22111124دمحم السٌد عبدالعزٌز سعد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب للشئون االدارٌة ، تارٌخ :  -  1123

13121 

 دمحم سعد الدٌن المتولى -  1124

برلم       22111124الدارٌة ، تارٌخ : ابراهٌم سلٌمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  المنتدب للشئون ا 

13121 

برلم       22111124رامى حسن دمحم عسل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  المنتدب للشئون المالٌة ، تارٌخ :  -  1125

13121 

 محمود احمد حافظ محمود -  1126

 13121برلم       22111124ٌخ : خلؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب للشئون المالٌة ، تار 

برلم       22111124امٌرة دمحم خلٌل المصٌفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب للشئون المالٌة ، تارٌخ :  -  1122

13121 

برلم       22111124دمحم السٌد عبدالعزٌز سعد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب للشئون المالٌة ، تارٌخ :  -  1126

13121 

 دمحم سعد الدٌن المتولى -  1121

برلم       22111124ابراهٌم سلٌمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  المنتدب للشئون المالٌة ، تارٌخ :  

13121 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 321 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ٌة ، تارٌخ : رامى حسن دمحم عسل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  المنتدب للشئون التجارٌة والتسوٌم -  1132

 13121برلم       22111124

 محمود احمد حافظ محمود -  1131

 13121برلم       22111124خلؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب للشئون التجارٌة والتسوٌمٌة ، تارٌخ :  

امٌرة دمحم خلٌل المصٌفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب للشئون التجارٌة والتسوٌمٌة ، تارٌخ :  -  1132

 13121برلم       22111124

دمحم السٌد عبدالعزٌز سعد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب للشئون التجارٌة والتسوٌمٌة ، تارٌخ :  -  1133

 13121   برلم    22111124

 دمحم سعد الدٌن المتولى -  1134

    22111124ابراهٌم سلٌمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  المنتدب للشئون التجارٌة والتسوٌمٌة ، تارٌخ :  

 13121برلم   

 صالحٌاته : رامى حسن دمحم عسل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تشكٌل مجلس االدارة وتحدٌد  -  1135

رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب حك ادارة الشركة والتولٌع نٌابة عنها  -علً ان ٌكون للسٌد / دمحم سعد الدٌن المتولً ابراهٌم 

امام المضاء بكافة درجاته وجمٌع الوزارات والهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة اٌا كانت المعامالت امامها ومصلحة الضرائب 

عن والتامٌنات االجتماعٌة ووزارة الكهرباء ومرفك المٌاه وادارات المرور واالحٌاء والتراخٌص وموانً الجمهورٌة  ولجان الط

 13121برلم       22111124والسجل التجاري والشهر العماري والتولٌع علً عمود التعدٌالت والشراء ، تارٌخ : 

 محمود احمد حافظ محمود -  1136

 عضو مجلس ادارة  تشكٌل مجلس االدارة وتحدٌد صالحٌاته : خلؾ  شركة مساهمة   

رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب حك ادارة الشركة والتولٌع نٌابة عنها  -علً ان ٌكون للسٌد / دمحم سعد الدٌن المتولً ابراهٌم 

المعامالت امامها ومصلحة الضرائب  امام المضاء بكافة درجاته وجمٌع الوزارات والهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة اٌا كانت

ولجان الطعن والتامٌنات االجتماعٌة ووزارة الكهرباء ومرفك المٌاه وادارات المرور واالحٌاء والتراخٌص وموانً الجمهورٌة  

 13121برلم       22111124والسجل التجاري والشهر العماري والتولٌع علً عمود التعدٌالت والشراء ، تارٌخ : 

 امٌرة دمحم خلٌل المصٌفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تشكٌل مجلس االدارة وتحدٌد صالحٌاته :  -  1132

رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب حك ادارة الشركة والتولٌع نٌابة عنها  -علً ان ٌكون للسٌد / دمحم سعد الدٌن المتولً ابراهٌم 

الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة اٌا كانت المعامالت امامها ومصلحة الضرائب امام المضاء بكافة درجاته وجمٌع الوزارات و

ولجان الطعن والتامٌنات االجتماعٌة ووزارة الكهرباء ومرفك المٌاه وادارات المرور واالحٌاء والتراخٌص وموانً الجمهورٌة  

 13121برلم       22111124ارٌخ : والسجل التجاري والشهر العماري والتولٌع علً عمود التعدٌالت والشراء ، ت

 دمحم السٌد عبدالعزٌز سعد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تشكٌل مجلس االدارة وتحدٌد صالحٌاته :  -  1136

رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب حك ادارة الشركة والتولٌع نٌابة عنها  -علً ان ٌكون للسٌد / دمحم سعد الدٌن المتولً ابراهٌم 

مام المضاء بكافة درجاته وجمٌع الوزارات والهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة اٌا كانت المعامالت امامها ومصلحة الضرائب ا

ولجان الطعن والتامٌنات االجتماعٌة ووزارة الكهرباء ومرفك المٌاه وادارات المرور واالحٌاء والتراخٌص وموانً الجمهورٌة  

 13121برلم       22111124والتولٌع علً عمود التعدٌالت والشراء ، تارٌخ :  والسجل التجاري والشهر العماري

 دمحم سعد الدٌن المتولى -  1131

 ابراهٌم سلٌمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تشكٌل مجلس االدارة وتحدٌد صالحٌاته :  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 322 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مجلس االدارة والعضو المنتدب حك ادارة الشركة والتولٌع نٌابة عنها  رئٌس -علً ان ٌكون للسٌد / دمحم سعد الدٌن المتولً ابراهٌم 

امام المضاء بكافة درجاته وجمٌع الوزارات والهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة اٌا كانت المعامالت امامها ومصلحة الضرائب 

واالحٌاء والتراخٌص وموانً الجمهورٌة  ولجان الطعن والتامٌنات االجتماعٌة ووزارة الكهرباء ومرفك المٌاه وادارات المرور 

 13121برلم       22111124والسجل التجاري والشهر العماري والتولٌع علً عمود التعدٌالت والشراء ، تارٌخ : 

رامى حسن دمحم عسل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والبٌع والتاجٌر واٌة عمود اخري منفردا , وله حك بٌع  -  1142

السٌارات والمنموالت والعمارات والتولٌع امام البنون بكافة معامالتها من سحب واٌداع وفتح الحسلبات واصدار الشٌكات  وشراء

والكمبٌاالت والرهن والمرض والتحوٌل واالفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنن واٌة معامالت اخري امام كافة البنون 

والي منهم حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض  2اسم الشركة وضمن اؼراضها والمصارؾ  بشرط ان ٌكون كل ما سبك ب

 13121برلم       22111124، تارٌخ :  2هذه الصالحٌات  

 محمود احمد حافظ محمود -  1141

والمنموالت خلؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والبٌع والتاجٌر واٌة عمود اخري منفردا , وله حك بٌع وشراء السٌارات  

والعمارات والتولٌع امام البنون بكافة معامالتها من سحب واٌداع وفتح الحسلبات واصدار الشٌكات والكمبٌاالت والرهن والمرض 

والتحوٌل واالفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنن واٌة معامالت اخري امام كافة البنون والمصارؾ  بشرط ان ٌكون كل ما 

، تارٌخ :  2والي منهم حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض هذه الصالحٌات   2وضمن اؼراضها  سبك باسم الشركة

 13121برلم       22111124

امٌرة دمحم خلٌل المصٌفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والبٌع والتاجٌر واٌة عمود اخري منفردا , وله حك بٌع  -  1142

لعمارات والتولٌع امام البنون بكافة معامالتها من سحب واٌداع وفتح الحسلبات واصدار الشٌكات وشراء السٌارات والمنموالت وا

والكمبٌاالت والرهن والمرض والتحوٌل واالفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنن واٌة معامالت اخري امام كافة البنون 

والي منهم حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض  2 والمصارؾ  بشرط ان ٌكون كل ما سبك باسم الشركة وضمن اؼراضها

 13121برلم       22111124، تارٌخ :  2هذه الصالحٌات  

دمحم السٌد عبدالعزٌز سعد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والبٌع والتاجٌر واٌة عمود اخري منفردا , وله حك بٌع  -  1143

ولٌع امام البنون بكافة معامالتها من سحب واٌداع وفتح الحسلبات واصدار الشٌكات وشراء السٌارات والمنموالت والعمارات والت

والكمبٌاالت والرهن والمرض والتحوٌل واالفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنن واٌة معامالت اخري امام كافة البنون 

حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض  والي منهم 2والمصارؾ  بشرط ان ٌكون كل ما سبك باسم الشركة وضمن اؼراضها 

 13121برلم       22111124، تارٌخ :  2هذه الصالحٌات  

 دمحم سعد الدٌن المتولى -  1144

ابراهٌم سلٌمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  والبٌع والتاجٌر واٌة عمود اخري منفردا , وله حك بٌع وشراء  

والعمارات والتولٌع امام البنون بكافة معامالتها من سحب واٌداع وفتح الحسلبات واصدار الشٌكات السٌارات والمنموالت 

والكمبٌاالت والرهن والمرض والتحوٌل واالفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنن واٌة معامالت اخري امام كافة البنون 

والي منهم حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض  2ها والمصارؾ  بشرط ان ٌكون كل ما سبك باسم الشركة وضمن اؼراض

 13121برلم       22111124، تارٌخ :  2هذه الصالحٌات  

 3ادرى احمد السٌد معوض  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  المنتدب )اعادة تشكٌل مجلس االدارة المائم لمدة  -  1145

 5512برلم       22111124تجارى بتجدٌد التعٌٌن ( ، تارٌخ : سنوات تبدا من تارٌخ التاشٌر فى السجل ال

 3احمد على احمد دمحم الشمالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب )اعادة تشكٌل مجلس االدارة المائم لمدة  -  1146

 5512لم   بر    22111124سنوات تبدا من تارٌخ التاشٌر فى السجل التجارى بتجدٌد التعٌٌن ( ، تارٌخ : 

 3جمعة احمد السٌد مصطفى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المنتدب )اعادة تشكٌل مجلس االدارة المائم لمدة  -  1142

 5512برلم       22111124سنوات تبدا من تارٌخ التاشٌر فى السجل التجارى بتجدٌد التعٌٌن ( ، تارٌخ : 

 3مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب )اعادة تشكٌل مجلس االدارة المائم لمدة  عبد المطلب احمد السٌد مصطفى  شركة -  1146

 5512برلم       22111124سنوات تبدا من تارٌخ التاشٌر فى السجل التجارى بتجدٌد التعٌٌن ( ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 323 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

-شارع طلعت حرب  16بالعمار رلم 2الكائن المحل رلم   -1جمال احمد دمحم حسنٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع   -  1141

الجٌزة ، تارٌخ :  -العجوزة  -لسم بوالق الدكرور  -ارض اللواء -شارع ترعة الزمر  262الكائن  -2االسكندرٌة  -العطارٌن 

 132421برلم       22111124

-شارع طلعت حرب  16بالعمار رلم 2الكائن المحل رلم   -1احمد دمحم حسنٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع   جمال -  1152

الجٌزة ، تارٌخ :  -العجوزة  -لسم بوالق الدكرور  -ارض اللواء -شارع ترعة الزمر  262الكائن  -2االسكندرٌة  -العطارٌن 

 132421برلم       22111124

ً عبد هلل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محددة ، تارٌخ : سمٌر عباس الشافع -  1151

 11612برلم       22111124

مصطفً احمد محمود نده  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محددة ، تارٌخ :  -  1152

 11612برلم       22111124

 السٌد سلٌم عاشور  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محددة ، تارٌخ : جابر دمحم -  1153

 11612برلم       22111124

 منى صبرى جابر عبد الممصود  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وٌباشر المدٌر وظائفه لمدة ؼٌر محددة . -  1154

لممصود  الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولها ) منفردة ( فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة تمثل السٌدة / منً صبري جابر عبدا

الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة ، ولها ) منفردة ( 

شركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء مستخدمى الشركة وتحدٌد إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض ال

 12162برلم       22111124مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع ، تارٌخ : 

والبنون  منى صبرى جابر عبد الممصود  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة -  1155

واالفراج عن رأسمال الشركة والتولٌع على عمود المرض والرهن بإسم ولصالح الشركة واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات 

المستندٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل والتولٌع أمام الشهر العمارى 

ود ، والحك فى لبض واستالم المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت نمدٌة او بشٌكات وحك شراء وبٌع جمٌع المهمات على كافة العم

 12162برلم       22111124والبضائع والمنموالت والعمارات واألراضى والسٌارات والتولٌع ، تارٌخ : 

عام  على تلن العمود أمام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك منى صبرى جابر عبد الممصود  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  -  1156

، والتعامل مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة بؤى نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح 

اصل من أصول الشركة وال ٌكون وؼلك الحسابات وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة والتصرؾ فً أي 

التصرؾ ملزماً للشركة إال إذا ولعه للمدٌر مشفوعا بالصفة التى ٌتعامل بها ولها ) منفردة (  تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل او 

 12162برلم       22111124بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

ة  ممثله عن شركة االسكندرٌة للبترول بدال من المهندس / امل دمحم عبدة ابراهٌم  ادم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادار -  1152

 151622برلم       22111124دمحم اسماعٌل حامد ، تارٌخ : 

امل دمحم عبدة ابراهٌم  ادم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثله عن شركة االسكندرٌة للبترول بدال من المهندس /  -  1156

 151622برلم       22111124دمحم اسماعٌل حامد ، تارٌخ : 

اٌمان سٌد دمحم شاذلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثله عن شركة االسكندرٌة للبترول بدال من المهندس / دمحم  -  1151

 151622برلم       22111124اسماعٌل حامد ، تارٌخ : 

كة االسكندرٌة للبترول بدال من المهندس / دمحم اٌمان سٌد دمحم شاذلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثله عن شر -  1162

 151622برلم       22111124اسماعٌل حامد ، تارٌخ : 

امل دمحم عبدة ابراهٌم  ادم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة االسكندرٌة  للبترول بدال من المهندسة /  -  1161

 151622برلم       22111124لبنى عبد الفتاح الموجى ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 324 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

امل دمحم عبدة ابراهٌم  ادم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة االسكندرٌة  للبترول بدال من المهندسة /  -  1162

 151622برلم       22111124لبنى عبد الفتاح الموجى ، تارٌخ : 

عن شركة االسكندرٌة  للبترول بدال من المهندسة / لبنى  اٌمان سٌد دمحم شاذلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال -  1163

 151622برلم       22111124عبد الفتاح الموجى ، تارٌخ : 

اٌمان سٌد دمحم شاذلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة االسكندرٌة  للبترول بدال من المهندسة / لبنى  -  1164

 151622برلم       22111124عبد الفتاح الموجى ، تارٌخ : 

 دمحم مصطفً عبد الرحمن دمحم -  1165

 ضبٌش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ."منح السٌد الكٌمٌائً دمحم مصطفى عبد الرحمن دمحم ضبٌش و السٌد المهندس احمد 

 خند سعد مرسً ابراهٌم و السٌد المهندس عمر دمحم مصطفى السالم? )منفردٌن(

 الشركة على فتح وؼلك الحسابات بجمٌع أنواعها واإلبداع والصرؾ والتولٌع على السلطة التولٌع عن

 الشبكات والتحوٌالت بجمٌع أنواعها واصدار حطابات الضمان وكافة المعامالت المصرفٌة بجمٌع انواعها

 لًلدى جمٌع البنون التً تتعامل معها الشركة، كما ٌكون كافة الصالحٌات وسلطة التولٌع عن الشركة ع

 12643برلم       22111124المروض والتسهٌالت االئتمانٌة ، تارٌخ : 

 دمحم مصطفً عبد الرحمن دمحم -  1166

 ضبٌش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وفتح اإلعتمادات بجمٌع انواعها وفً شراء وبٌع كل أو جزء من أصول 

 لعماري باإلنابة عن الشركة وكذلن التولٌعالشركة وحك التفاوض والتولٌع على عمود الرهن التجار فً وا

 اعلى العمود المبرمة بٌن الشركة واأللخاض والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتولٌع امام

 كافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمٌام بتسجٌل الدفاتر المانونٌة والتجارٌة وإثبات التارٌخ على

 العمود واألوراق واستالمها والتولٌع على عمو?ت تؤسٌس الشركات بكافة أنواعها وكذلن عمود التعدٌل

 12643برلم       22111124و التخارج ، تارٌخ : 

 دمحم مصطفً عبد الرحمن دمحم -  1162

العامة للرلابة المالٌة والسجل التجاري ضبٌش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  واالندماج أمام الهٌئة العامة لالستثمار والهٌئة  

 والؽرؾ

 التجارٌة ومصلحة الشهر العماري والتوثٌك ومكاتبها والبورصة المصرٌة ومصلحة الجمارن ووزارة

 المالٌة والهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة واإلتحاد المصري لمماولً التشٌٌد والبناء ومكاتب التؤمٌنات

 املة و مامورٌات الفواتٌر المختلفة ولجان الطعن والتصالح وجمٌع شركاتاإلجتماعٌة ومكاتب الموي الع

 12643برلم       22111124التؤمٌن العامة والخاصة والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات، وحك وشراء ، تارٌخ : 

 دمحم مصطفً عبد الرحمن دمحم -  1166

 ٌع والترخٌصضبٌش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وب 

 وتجدٌد الترخٌص للسٌارات والمٌكروباصات واألتوبٌشا و الموتوسٌكالت المدٌمة منها والحدٌثة وكافة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 325 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 اإلجراءات الخاصة بها أمام ادارات ونٌابات المرور بجمٌع مدٌرٌات أمن الجمهورٌة وانهاء اإلجراءات

 والمضائٌة أمام مصلحة الشهر العماري أمام ادارات المرور المختلفة، والحك فً عمل التوكٌالت الرسمٌة

 12643برلم       22111124او التوثٌك و مكاتبها ولسٌادته حك تفوٌض وتوكٌل الؽٌر فً كل او بعض مما سبك " ، تارٌخ : 

دمحم أحمد عبد اللطٌؾ دوٌر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ٌكون لرئٌس مجلس االدارة منفردا حك  -  1161

 11212برلم       22111125بٌع االصول والرهن وااللتراض من جمٌع البنون تحت اسم وعنوان الشركة ، تارٌخ : 

 4614برلم       22111125عبدالحمٌد عبدالفتاح عبدالحمٌد الصفتى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ :  -  1122

 4614برلم       22111125ت مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   ، تارٌخ : دمحم عبد الفتاح عبد الحمٌد الصفتى  ذا -  1121

عبدالحمٌد عبدالفتاح عبدالحمٌد الصفتى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌران  الشركه فً عاللتها مع  -  1122

به صراحه عمد الشركه او المانون او الئحته الؽٌر.ولهما مجتمعٌن اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ 

التنفٌذٌه للجمعٌه العامه واجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلً االخص تعٌٌن  وولؾ وعزل وكالء 

ٌه وؼٌر ومستخدمً الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافه المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكوم

 4614برلم       22111125الحكومٌه وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه التجارٌه وابرام ، تارٌخ : 

دمحم عبد الفتاح عبد الحمٌد الصفتى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌران  الشركه فً عاللتها مع الؽٌر.ولهما  -  1123

الداره الشركه والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحه عمد الشركه او المانون او الئحته التنفٌذٌه مجتمعٌن اوسع السلطات 

للجمعٌه العامه واجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلً االخص تعٌٌن  وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً 

ودفع كافه المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وتولٌع الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض 

 4614برلم       22111125وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه التجارٌه وابرام ، تارٌخ : 

رطات والصفمات التً عبدالحمٌد عبدالفتاح عبدالحمٌد الصفتى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  جمٌع العمود والمشا -  1124

تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل والتولٌع امام الشهر العماري علً كافه العمود والحك فً لبض واستالم المبالػ المستحمه 

للشركه سواء كانت نمدٌه او بشٌكات وحك شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارؾ 

والهٌئات المالٌه باي نوع من المعامالت المالٌه كالسحب واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واالفراج عن 

 4614برلم       22111125راسمال الشركه والرهن وااللتراض والتصرؾ فً اي اصل من اصول الشركه ، تارٌخ : 

ات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك دمحم عبد الفتاح عبد الحمٌد الصفتى  ذ -  1125

بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل والتولٌع امام الشهر العماري علً كافه العمود والحك فً لبض واستالم المبالػ المستحمه للشركه 

البضائع والمنموالت والتعامل مع البنون والمصارؾ سواء كانت نمدٌه او بشٌكات وحك شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات و

والهٌئات المالٌه باي نوع من المعامالت المالٌه كالسحب واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واالفراج عن 

 4614برلم       22111125راسمال الشركه والرهن وااللتراض والتصرؾ فً اي اصل من اصول الشركه ، تارٌخ : 

عبدالحمٌد عبدالفتاح عبدالحمٌد الصفتى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركه اال اذا ولعه  -  1126

برلم       22111125المدٌر مشفوعا بالصفه التً ٌتعامل بها ولهما حك او تفوٌض توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

4614 

بد الفتاح عبد الحمٌد الصفتى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركه اال اذا ولعه دمحم ع -  1122

برلم       22111125المدٌر مشفوعا بالصفه التً ٌتعامل بها ولهما حك او تفوٌض توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

4614 

برلم       22111125مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  احمد حسن حافظ جزارٌن  شركة -  1126

2614 

 2614برلم       22111125خالد حسٌن حسن الروبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1121

برلم       22111125رة ، تارٌخ : شفٌك محمود دمحم عبد البالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخب -  1162

2614 
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برلم       22111125دمحم ابو ضٌؾ عبد المجٌد ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1161

2614 

 2614برلم       22111125عزة دمحم حسٌن ممٌش  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1162

برلم       22111125مهاب احمد حسن حافظ جزارٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1163

2614 

برلم       22111125دمحم احمد حسن حافظ جزارٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1164

2614 

برلم       22111125احمد حسن حافظ جزارٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1165

2614 

 2614برلم       22111125خالد حسٌن حسن الروبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1166

برلم       22111125ساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ : شفٌك محمود دمحم عبد البالى  شركة م -  1162

2614 

برلم       22111125دمحم ابو ضٌؾ عبد المجٌد ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1166

2614 

 2614برلم       22111125بره ، تارٌخ : عزة دمحم حسٌن ممٌش  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخ -  1161

برلم       22111125مهاب احمد حسن حافظ جزارٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1112

2614 

  برلم     22111125دمحم احمد حسن حافظ جزارٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  1111

2614 

احمد حسن حافظ جزارٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌكون لكل من رئٌس مجلس االداره د/ دمحم احمد حسن  -  1112

حافظ جزارٌن  و السٌد عضو مجلس االداره/ احمد حسن حافظ جزارٌن و السٌد عضو مجلس االداره/  مهاب احمد حسن حافظ 

سن الروبً  حك التولٌع منفردا على الشٌكات و المعامالت البنكٌه والتعامل مع البنون جزارٌن  والعضو المنتدب /  خالد حسٌن ح

الحكومٌه و التؤمٌنات االجتماعٌه و الضرائب ومكتب العمل و ادارات المرور السجل التجاري و الشهر العمارى و االستئجار و 

 الشراء عموما و ادارة الجمارن المصرٌه. 

 2614برلم       22111125االداره ، تارٌخ : وٌكون لكل من رئٌس مجلس 

خالد حسٌن حسن الروبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌكون لكل من رئٌس مجلس االداره د/ دمحم احمد حسن  -  1113

حافظ جزارٌن  و السٌد عضو مجلس االداره/ احمد حسن حافظ جزارٌن و السٌد عضو مجلس االداره/  مهاب احمد حسن حافظ 

ارٌن  والعضو المنتدب /  خالد حسٌن حسن الروبً  حك التولٌع منفردا على الشٌكات و المعامالت البنكٌه والتعامل مع البنون جز

الحكومٌه و التؤمٌنات االجتماعٌه و الضرائب ومكتب العمل و ادارات المرور السجل التجاري و الشهر العمارى و االستئجار و 

 ن المصرٌه. الشراء عموما و ادارة الجمار

 2614برلم       22111125وٌكون لكل من رئٌس مجلس االداره ، تارٌخ : 

شفٌك محمود دمحم عبد البالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌكون لكل من رئٌس مجلس االداره د/ دمحم احمد حسن  -  1114

عضو مجلس االداره/  مهاب احمد حسن حافظ  حافظ جزارٌن  و السٌد عضو مجلس االداره/ احمد حسن حافظ جزارٌن و السٌد

جزارٌن  والعضو المنتدب /  خالد حسٌن حسن الروبً  حك التولٌع منفردا على الشٌكات و المعامالت البنكٌه والتعامل مع البنون 

و االستئجار و الحكومٌه و التؤمٌنات االجتماعٌه و الضرائب ومكتب العمل و ادارات المرور السجل التجاري و الشهر العمارى 

 الشراء عموما و ادارة الجمارن المصرٌه. 

 2614برلم       22111125وٌكون لكل من رئٌس مجلس االداره ، تارٌخ : 
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دمحم ابو ضٌؾ عبد المجٌد ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌكون لكل من رئٌس مجلس االداره د/ دمحم احمد  -  1115

عضو مجلس االداره/ احمد حسن حافظ جزارٌن و السٌد عضو مجلس االداره/  مهاب احمد حسن حسن حافظ جزارٌن  و السٌد 

حافظ جزارٌن  والعضو المنتدب /  خالد حسٌن حسن الروبً  حك التولٌع منفردا على الشٌكات و المعامالت البنكٌه والتعامل مع 

و ادارات المرور السجل التجاري و الشهر العمارى و االستئجار البنون الحكومٌه و التؤمٌنات االجتماعٌه و الضرائب ومكتب العمل 

 و الشراء عموما و ادارة الجمارن المصرٌه. 

 2614برلم       22111125وٌكون لكل من رئٌس مجلس االداره ، تارٌخ : 

 احمد حسن حافظ عزة دمحم حسٌن ممٌش  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌكون لكل من رئٌس مجلس االداره د/ دمحم -  1116

جزارٌن  و السٌد عضو مجلس االداره/ احمد حسن حافظ جزارٌن و السٌد عضو مجلس االداره/  مهاب احمد حسن حافظ جزارٌن  

والعضو المنتدب /  خالد حسٌن حسن الروبً  حك التولٌع منفردا على الشٌكات و المعامالت البنكٌه والتعامل مع البنون الحكومٌه و 

االجتماعٌه و الضرائب ومكتب العمل و ادارات المرور السجل التجاري و الشهر العمارى و االستئجار و الشراء عموما و التؤمٌنات 

 ادارة الجمارن المصرٌه. 

 2614برلم       22111125وٌكون لكل من رئٌس مجلس االداره ، تارٌخ : 

ارة  ٌكون لكل من رئٌس مجلس االداره د/ دمحم احمد مهاب احمد حسن حافظ جزارٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس اد -  1112

حسن حافظ جزارٌن  و السٌد عضو مجلس االداره/ احمد حسن حافظ جزارٌن و السٌد عضو مجلس االداره/  مهاب احمد حسن 

والتعامل مع حافظ جزارٌن  والعضو المنتدب /  خالد حسٌن حسن الروبً  حك التولٌع منفردا على الشٌكات و المعامالت البنكٌه 

البنون الحكومٌه و التؤمٌنات االجتماعٌه و الضرائب ومكتب العمل و ادارات المرور السجل التجاري و الشهر العمارى و االستئجار 

 و الشراء عموما و ادارة الجمارن المصرٌه. 

 2614برلم       22111125وٌكون لكل من رئٌس مجلس االداره ، تارٌخ : 

سن حافظ جزارٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌكون لكل من رئٌس مجلس االداره د/ دمحم احمد حسن دمحم احمد ح -  1116

حافظ جزارٌن  و السٌد عضو مجلس االداره/ احمد حسن حافظ جزارٌن و السٌد عضو مجلس االداره/  مهاب احمد حسن حافظ 

ع منفردا على الشٌكات و المعامالت البنكٌه والتعامل مع البنون جزارٌن  والعضو المنتدب /  خالد حسٌن حسن الروبً  حك التولٌ

الحكومٌه و التؤمٌنات االجتماعٌه و الضرائب ومكتب العمل و ادارات المرور السجل التجاري و الشهر العمارى و االستئجار و 

 الشراء عموما و ادارة الجمارن المصرٌه. 

 2614برلم       22111125وٌكون لكل من رئٌس مجلس االداره ، تارٌخ : 

احمد حسن حافظ جزارٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  / دمحم احمد حسن حافظ جزارٌن   و السٌد عضو مجلس  -  1111

االداره/ احمد حسن حافظ جزارٌن و السٌد عضو مجلس االداره/  مهاب احمد حسن حافظ جزارٌن فمط الحك فى الرهن  و 

 2614برلم       22111125البنكً و شراء و بٌع السٌارات بصفه خاصه. ، تارٌخ :  المروض البنكٌه وااللتراض

خالد حسٌن حسن الروبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  / دمحم احمد حسن حافظ جزارٌن   و السٌد عضو مجلس  -  2222

جزارٌن فمط الحك فى الرهن  و  االداره/ احمد حسن حافظ جزارٌن و السٌد عضو مجلس االداره/  مهاب احمد حسن حافظ

 2614برلم       22111125المروض البنكٌه وااللتراض البنكً و شراء و بٌع السٌارات بصفه خاصه. ، تارٌخ : 

شفٌك محمود دمحم عبد البالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  / دمحم احمد حسن حافظ جزارٌن   و السٌد عضو مجلس  -  2221

ن حافظ جزارٌن و السٌد عضو مجلس االداره/  مهاب احمد حسن حافظ جزارٌن فمط الحك فى الرهن  و االداره/ احمد حس

 2614برلم       22111125المروض البنكٌه وااللتراض البنكً و شراء و بٌع السٌارات بصفه خاصه. ، تارٌخ : 

/ دمحم احمد حسن حافظ جزارٌن   و السٌد عضو  دمحم ابو ضٌؾ عبد المجٌد ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  -  2222

مجلس االداره/ احمد حسن حافظ جزارٌن و السٌد عضو مجلس االداره/  مهاب احمد حسن حافظ جزارٌن فمط الحك فى الرهن  و 

 2614برلم       22111125المروض البنكٌه وااللتراض البنكً و شراء و بٌع السٌارات بصفه خاصه. ، تارٌخ : 

عزة دمحم حسٌن ممٌش  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  / دمحم احمد حسن حافظ جزارٌن   و السٌد عضو مجلس  -  2223

االداره/ احمد حسن حافظ جزارٌن و السٌد عضو مجلس االداره/  مهاب احمد حسن حافظ جزارٌن فمط الحك فى الرهن  و 

 2614برلم       22111125بصفه خاصه. ، تارٌخ :  المروض البنكٌه وااللتراض البنكً و شراء و بٌع السٌارات
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مهاب احمد حسن حافظ جزارٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  / دمحم احمد حسن حافظ جزارٌن   و السٌد عضو  -  2224

ن  و مجلس االداره/ احمد حسن حافظ جزارٌن و السٌد عضو مجلس االداره/  مهاب احمد حسن حافظ جزارٌن فمط الحك فى الره

 2614برلم       22111125المروض البنكٌه وااللتراض البنكً و شراء و بٌع السٌارات بصفه خاصه. ، تارٌخ : 

دمحم احمد حسن حافظ جزارٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  / دمحم احمد حسن حافظ جزارٌن   و السٌد عضو  -  2225

و مجلس االداره/  مهاب احمد حسن حافظ جزارٌن فمط الحك فى الرهن  و مجلس االداره/ احمد حسن حافظ جزارٌن و السٌد عض

 2614برلم       22111125المروض البنكٌه وااللتراض البنكً و شراء و بٌع السٌارات بصفه خاصه. ، تارٌخ : 

المنتزة  -سٌدى بشر الترام -شارع دمحم حسٌن  11أٌمن أحمد رضا أحمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  خلؾ  -  2226

 11624برلم       22111125االسكندرٌة ، تارٌخ : 

 -لسم المنتزة اول  -مٌامى -طرٌك الجٌش  631نذٌر سلٌمان الطهاوى خجو  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع   -  2222

 2621برلم       22111125االسكندرٌة ، تارٌخ : 

 6111برلم       22111125فاطمه موسى اسماعٌل دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  استماله ، تارٌخ :  -  2226

 6111برلم       22111125دمحم رمضان دمحم دمحم الصعٌدى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  استماله ، تارٌخ :  -  2221

الدور االول وحده رلم -منطمه االستاد-شارع دمحم جابر 12فاطمه موسى اسماعٌل دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع   -  2212

 6111برلم       22111125بدال من السٌدة /فاطمه موسى اسماعٌل دمحم ، تارٌخ : -الؽربٌه   -(طنطا 1)

الدور االول وحده رلم -منطمه االستاد-شارع دمحم جابر 12دمحم رمضان دمحم دمحم الصعٌدى  شركة مساهمة  مدٌر فرع   -  2211

 6111برلم       22111125بدال من السٌدة /فاطمه موسى اسماعٌل دمحم ، تارٌخ : -الؽربٌه   -(طنطا 1)

 المرشدى خالد دمحم دمحم المرشدى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منح السٌد رئٌس مجلس اإلدارة السٌد/ خالد دمحم دمحم -  2212

والسادة نائبٌه }السٌد/عبدالرحمن دمحم جابر موسى أحمد ؛ والسٌد/ أحمد دمحم جابر موسى { مجتمعٌن أو منفردٌن ؛ كافة 

 -األختصاصات والمسئولٌات الالزمة لتحمٌك مصلحة الشركة وضمن أؼراضها ، واألختصاصات كاآلتى :

ٌن أو مجتمعٌن الحك فى التعامل بؤسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع ولرئٌس مجلس اإلدارة أو أحد نائبٌه التعامل منفرد

برلم       22111125الوزارات والهٌئات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع ، تارٌخ : 

13622 

فة أشكالهم ؛ وكذلن التعامل مع جمٌع البنون و خالد دمحم دمحم المرشدى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الخاص بكا -  2213

حك التولٌع بالسحب واإلفراج عن رأس مال الشركة المودع بالبنن ؛ وكذلن التعامل مع كافة البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع 

األلتراض والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وأستصدار خطابات وشهادات الضمان واألعتمادات المستندٌة ، وحك 

والرهن بؤسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وجهات األلراض وكل ذلن بؤسم الشركة 

 13622برلم       22111125وضمن أؼراضها وكذلن ألى منهم الحك فى التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ، تارٌخ : 

ركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واألراضى والسٌارات خالد دمحم دمحم المرشدى  ش -  2214

بؤسم الشركة ولصالحها ، والحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وحك فى لبض ودفع المبالػ 

م كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرا

الشركة بالنمد أو باألجل ،  وألى منهم منفردا الحك فى التعامل بؤسم الشركة وضمن أؼراضها أمام مصلحة الشهر العمارى ، 

 13622برلم       22111125ومكاتبها ومؤمورٌاتها ، وهٌئات وزارة األستثمار والهٌئة العامة ، تارٌخ : 

خالد دمحم دمحم المرشدى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لسوق المال و مصلحة الشركات وشركات السمسرة وشركة  -  2215

مصر المماصة ، وألى منهم منفردا حك التعامل بؤسم الشركة وضمن أؼراضها ولصالحها أمام الهٌئة المومٌة للتؤمٌنات األجتماعٌة ، 

ادرات والواردات و هٌئة التنمٌة الصناعٌة و وزارة الداخلٌة ولطاعاتها والبناء ومصلحة الضرائب وله حك وهٌئة الرلابة على الص

 13622برلم       22111125توكٌل أو تفوٌض أحد اعضاء مجلس اإلدارة فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

ٌملن حك التولٌع على معامالت  -للشئون الفنٌة ابراهٌم رجب عبدالمجٌد على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  2216

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ولمجلس اإلدارة الحك فى أن ٌعٌن 

   -داً فى :عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة ولرئٌس مجلس اإلدارة حك التولٌع منفر
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الحك فى فتح الحسابات بإسم الشركة أمام البنون والسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات واإلفراج عن رأسمال الشركة من البنن 

 6211برلم       22111125وإصدار خطابات الضمان وفتح اإلعتمادات المستندٌة والحك فى إجراء كافة ، تارٌخ : 

ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة  -دمحم احمد  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون الفنٌة دمحم  كٌالنى احمد  -  2212

وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ولمجلس اإلدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة 

   -ولرئٌس مجلس اإلدارة حك التولٌع منفرداً فى :مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة 

الحك فى فتح الحسابات بإسم الشركة أمام البنون والسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات واإلفراج عن رأسمال الشركة من البنن 

 6211م   برل    22111125وإصدار خطابات الضمان وفتح اإلعتمادات المستندٌة والحك فى إجراء كافة ، تارٌخ : 

ٌملن حك التولٌع على معامالت  -احمد كٌالنى احمد دمحم احمد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للشئون الفنٌة  -  2216

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ولمجلس اإلدارة الحك فى أن ٌعٌن 

   -مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة ولرئٌس مجلس اإلدارة حك التولٌع منفرداً فى : عدة مدٌرٌن أو وكالء

الحك فى فتح الحسابات بإسم الشركة أمام البنون والسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات واإلفراج عن رأسمال الشركة من البنن 

 6211برلم       22111125والحك فى إجراء كافة ، تارٌخ : وإصدار خطابات الضمان وفتح اإلعتمادات المستندٌة 

ابراهٌم رجب عبدالمجٌد على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركة  -  2211

 ة المبالػ وتولٌع وعلى األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كاف

وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد 

أو باألجل ولهم حك التولٌع على عمود األشتران فى تؤسٌس الشركات وتعدٌل النظام األساسى للشركة ولهم حك شراء وبٌع جمٌع 

 6211برلم       22111125همات والبضائع والمنموالت والعمارات واألراضى والسٌارات والتولٌع ، تارٌخ : الم

دمحم  كٌالنى احمد دمحم احمد  شركة مساهمة  عضو منتدب  العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركة وعلى  -  2222

 رتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد م

وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد 

ساسى للشركة ولهم حك شراء وبٌع جمٌع أو باألجل ولهم حك التولٌع على عمود األشتران فى تؤسٌس الشركات وتعدٌل النظام األ

 6211برلم       22111125المهمات والبضائع والمنموالت والعمارات واألراضى والسٌارات والتولٌع ، تارٌخ : 

احمد كٌالنى احمد دمحم احمد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركة  -  2221

 خص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وعلى األ

وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد 

ى عمود األشتران فى تؤسٌس الشركات وتعدٌل النظام األساسى للشركة ولهم حك شراء وبٌع جمٌع أو باألجل ولهم حك التولٌع عل

 6211برلم       22111125المهمات والبضائع والمنموالت والعمارات واألراضى والسٌارات والتولٌع ، تارٌخ : 

ن العمود أمام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك ابراهٌم رجب عبدالمجٌد على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  على تل -  2222

ولهم حك إدارة الشركة وتمثٌلها أمام الؽٌر والتولٌع عن الشركة والتعامل بؤسمها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة والرسمٌة والوزارات 

والهجرة والجنسٌة ومصلحة واألجهزة التنفٌذٌة التابعة للدولة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص ومصلحة الجوازات 

الجمارن والسجل التجارى والشهر العمارى وهٌئة األستثمار والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وجمٌع السفارات 

 6211برلم       22111125والمنصلٌات داخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة والموانى ، تارٌخ : 

حمد  شركة مساهمة  عضو منتدب  على تلن العمود أمام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك ولهم دمحم  كٌالنى احمد دمحم ا -  2223

حك إدارة الشركة وتمثٌلها أمام الؽٌر والتولٌع عن الشركة والتعامل بؤسمها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة والرسمٌة والوزارات 

عمال والمطاع الخاص ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسٌة ومصلحة واألجهزة التنفٌذٌة التابعة للدولة والمطاع العام ولطاع األ

الجمارن والسجل التجارى والشهر العمارى وهٌئة األستثمار والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وجمٌع السفارات 

 6211برلم       22111125والمنصلٌات داخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة والموانى ، تارٌخ : 

احمد كٌالنى احمد دمحم احمد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  على تلن العمود أمام مصلحة الشهر العمارى  -  2224

والتوثٌك ولهم حك إدارة الشركة وتمثٌلها أمام الؽٌر والتولٌع عن الشركة والتعامل بؤسمها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة والرسمٌة 
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نفٌذٌة التابعة للدولة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسٌة والوزارات واألجهزة الت

ومصلحة الجمارن والسجل التجارى والشهر العمارى وهٌئة األستثمار والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات وجمٌع 

 6211برلم       22111125ربٌة والموانى ، تارٌخ : السفارات والمنصلٌات داخل وخارج جمهورٌة مصر الع

ابراهٌم رجب عبدالمجٌد على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والمطارات وكافة األجهزة التابعة لألحٌاء بكافة  -  2225

ة مدٌرٌن أو محافظات الجمهورٌة ولهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر ولمجلس اإلدارة الحك فى أن ٌعٌن عد

 6211برلم       22111125وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، تارٌخ : 

دمحم  كٌالنى احمد دمحم احمد  شركة مساهمة  عضو منتدب  والمطارات وكافة األجهزة التابعة لألحٌاء بكافة محافظات  -  2226

فوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر ولمجلس اإلدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء الجمهورٌة ولهم حك توكٌل وت

 6211برلم       22111125مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ات وكافة األجهزة التابعة لألحٌاء بكافة احمد كٌالنى احمد دمحم احمد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والمطار -  2222

محافظات الجمهورٌة ولهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ماذكر ولمجلس اإلدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو 

 6211برلم       22111125وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن ، تارٌخ : 

رامى محمود سلٌمان نور الدٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وٌباشر المدٌران وظائفهم لمدة ؼٌر محددة ، تارٌخ :  -  2226

 6525برلم       22111125

احمد صالح دمحم عسٌرى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وٌباشر المدٌران وظائفهم لمدة ؼٌر محددة ، تارٌخ :  -  2221

 6525برلم       22111125

 5246برلم       22111125حامد عبد هللا سالم شرٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  2232

 5246برلم       22111125دمحم فتحى السٌد دمحم مرسى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  2231

 5246برلم       22111125مرسى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  فتحى السٌد دمحم -  2232

برلم       22111125ٌس حسانٌن سٌد احمد حسانٌن البلط  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  2233

5246 

دة تشكٌل مجلس االدارة وتحدٌد اختصاصات مجلس حامد عبد هللا سالم شرٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعا -  2234

 5246برلم       22111125االدارة لجلسة اخرى لادمة ، تارٌخ : 

دمحم فتحى السٌد دمحم مرسى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتحدٌد اختصاصات  -  2235

 5246برلم       22111125مجلس االدارة لجلسة اخرى لادمة ، تارٌخ : 

فتحى السٌد دمحم مرسى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتحدٌد اختصاصات مجلس  -  2236

 5246برلم       22111125االدارة لجلسة اخرى لادمة ، تارٌخ : 

اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتحدٌد ٌس حسانٌن سٌد احمد حسانٌن البلط  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2232

 5246برلم       22111125اختصاصات مجلس االدارة لجلسة اخرى لادمة ، تارٌخ : 

عمرو دمحم حسام طه دمحم صالح  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌران الشركة فً عاللاتها مع الؽٌر ولهما منفردان  -  2236

لسلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او او مجتمعان   فً هذا الصدد اوسع ا

 الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة.

ولهما اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركة  

كافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وم

 5121برلم       22111126جمٌع العمود ، تارٌخ : 
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 331 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ان عمرو دمحم حسام طه دمحم صالح  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌران الشركة فً عاللاتها مع الؽٌر ولهما منفرد -  2231

او مجتمعان   فً هذا الصدد اوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او 

 الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة.

ً الشركة ولهما اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدم 

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام 

 5121برلم       22111126جمٌع العمود ، تارٌخ : 

ة فً عاللاتها مع الؽٌر ولهما منفردان سامح دمحم محمود عبد اللطٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌران الشرك -  2242

او مجتمعان   فً هذا الصدد اوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او 

 الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة.

الخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركة ولهما اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى ا 

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام 

 5121برلم       22111126جمٌع العمود ، تارٌخ : 

محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌران الشركة فً عاللاتها مع الؽٌر ولهما منفردان  سامح دمحم محمود عبد اللطٌؾ  ذات مسئولٌة -  2241

او مجتمعان   فً هذا الصدد اوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او 

 الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة.

مالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركة ولهما اجراء كافة العمود والمعا 

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام 

 5121برلم       22111126جمٌع العمود ، تارٌخ : 

دمحم حسام طه دمحم صالح  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد عمرو  -  2242

 او باالجل.

ولهما حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع  والمنموالت والمشترٌات والمبادالت , والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة  

ارؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع ، و للسٌد / عمرو دمحم حسام وؼٌر الحكومٌة والبنون والمص

طه دمحم صالح الحك فً التولٌع نٌابة عن الشركة على كافة عمود االلتراض و الرهن بكافة أنواعها لكافة أصول الشركة بما فٌها من 

 5121برلم       22111126: ثابت او منمول و ذلن للنفس او للؽٌر ، تارٌخ 

عمرو دمحم حسام طه دمحم صالح  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد  -  2243

 او باالجل.

ات الحكومٌة ولهما حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع  والمنموالت والمشترٌات والمبادالت , والتعامل مع جمٌع الجه 

وؼٌر الحكومٌة والبنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع ، و للسٌد / عمرو دمحم حسام 

طه دمحم صالح الحك فً التولٌع نٌابة عن الشركة على كافة عمود االلتراض و الرهن بكافة أنواعها لكافة أصول الشركة بما فٌها من 

 5121برلم       22111126او منمول و ذلن للنفس او للؽٌر ، تارٌخ :  ثابت

سامح دمحم محمود عبد اللطٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد  -  2244

 او باالجل.

ٌات والمبادالت , والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة ولهما حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع  والمنموالت والمشتر 

وؼٌر الحكومٌة والبنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع ، و للسٌد / عمرو دمحم حسام 

عها لكافة أصول الشركة بما فٌها من طه دمحم صالح الحك فً التولٌع نٌابة عن الشركة على كافة عمود االلتراض و الرهن بكافة أنوا

 5121برلم       22111126ثابت او منمول و ذلن للنفس او للؽٌر ، تارٌخ : 

سامح دمحم محمود عبد اللطٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد  -  2245

 او باالجل.
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 332 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

والمهمات والبضائع  والمنموالت والمشترٌات والمبادالت , والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة  ولهما حك شراء جمٌع المواد 

وؼٌر الحكومٌة والبنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت المالٌة كالسحب واالٌداع ، و للسٌد / عمرو دمحم حسام 

كافة عمود االلتراض و الرهن بكافة أنواعها لكافة أصول الشركة بما فٌها من  طه دمحم صالح الحك فً التولٌع نٌابة عن الشركة على

 5121برلم       22111126ثابت او منمول و ذلن للنفس او للؽٌر ، تارٌخ : 

لن عمرو دمحم حسام طه دمحم صالح  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  و أمام كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة الخاصة بذ -  2246

، وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة اال اذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفة التً ٌتعامل بها وللمدٌرٌن مجتمعٌن او منفردٌن حك توكٌل 

 5121برلم       22111126او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر و ذلن لصالح نفسه او الؽٌر او لصالح البنون . ، تارٌخ : 

م طه دمحم صالح  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  و أمام كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة الخاصة بذلن عمرو دمحم حسا -  2242

، وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة اال اذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفة التً ٌتعامل بها وللمدٌرٌن مجتمعٌن او منفردٌن حك توكٌل 

 5121برلم       22111126لصالح نفسه او الؽٌر او لصالح البنون . ، تارٌخ :  او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر و ذلن

سامح دمحم محمود عبد اللطٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  و أمام كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة الخاصة بذلن  -  2246

لتً ٌتعامل بها وللمدٌرٌن مجتمعٌن او منفردٌن حك توكٌل ، وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة اال اذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفة ا

 5121برلم       22111126او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر و ذلن لصالح نفسه او الؽٌر او لصالح البنون . ، تارٌخ : 

سامح دمحم محمود عبد اللطٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  و أمام كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة الخاصة بذلن  -  2241

، وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة اال اذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفة التً ٌتعامل بها وللمدٌرٌن مجتمعٌن او منفردٌن حك توكٌل 

 5121برلم       22111126او بعض ما ذكر و ذلن لصالح نفسه او الؽٌر او لصالح البنون . ، تارٌخ :  او تفوٌض الؽٌر فً كل

دمحم عبد المادر السٌد جاد هلل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌكون لرئٌس مجلس اإلدارة المهندس/ دمحم عبد المادر  -  2252

 دالسٌد ولعضو مجلس إدارة الشركة المهندس طارق عب

 المادر السٌد حك اإلدارة والتولٌع مجتمعٌن أو منفردٌن وفً التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات

 الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون

 كات وفتح وؼلك الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمانوالمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌ

 13234برلم       22111126وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها ، تارٌخ : 

دمحم عبد المادر السٌد جاد هلل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل  -  2251

 ذلن باسم

 لشركة وضمن أؼراضها وكذلن حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة منا

 األرض والسٌارات باسم ولصالح الشركة وحك التولٌع على كفالة الشركة للؽٌر أمام البنون والمصارؾ والشهر

 كة وضمن أؼراضها والحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمىالعماري والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وكل ذلن باسم الشر

ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وحك لبض ودفع المبلػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات ، تارٌخ : 

 13234برلم       22111126

 دمحم عبد المادر السٌد جاد هلل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اإلذنٌة -  2252

 تجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك معامالت الشركة بالنمد وباالجل ولهما حك توكٌلوال

 13234برلم       22111126وتفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما سبك ، تارٌخ : 

سئولٌة أمام جمٌع الجهات اكرم سعد فرج فرج تادرس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والم -  2253

الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / اكرم سعد فرج تادرس ، والسٌد / فرج سعد فرج تادرس مجتمعٌن او منفردٌن 

ع ولهما الحك فً التعالد وابرام العمود والتعامل مع كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والتعامل مع البنون بالسحب واالٌدا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 333 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

والتولٌع علً الشٌكات والدخول فً المزاٌدات والمنالصات باسم ولصالح الشركة وتحمٌما ألؼراضها والتصرؾ فً األصول الثاٌته 

برلم       22111126للشركة بكافة انواع التصرفات الناللة للملكٌة والرهن وااللتراض من البنون والهٌئات . ، تارٌخ : 

164662 

ادرس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام جمٌع الجهات فرج سعد فرج ت -  2254

الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / اكرم سعد فرج تادرس ، والسٌد / فرج سعد فرج تادرس مجتمعٌن او منفردٌن 

هات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والتعامل مع البنون بالسحب واالٌداع ولهما الحك فً التعالد وابرام العمود والتعامل مع كافة الج

والتولٌع علً الشٌكات والدخول فً المزاٌدات والمنالصات باسم ولصالح الشركة وتحمٌما ألؼراضها والتصرؾ فً األصول الثاٌته 

برلم       22111126. ، تارٌخ :  للشركة بكافة انواع التصرفات الناللة للملكٌة والرهن وااللتراض من البنون والهٌئات

164662 

دمحم عبده احمد ابراهٌم ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ( لرئٌس مجلس االدارة والعضو  -  2255

 المنتدب ونائبٌن رئٌس مجلس االدارة مجتمعٌن أو منفردٌن الحك فً

 ٌة وؼٌر الحكومٌة وكذلن التولٌع على عمود الشراعالتولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات الحكوم

 والبٌع سواء لالراضً والعمارات والسٌارات واالالت.

لرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ونائبٌن رئٌس مجلس االدارة مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التولٌع نٌابة عن الشركة  امام 

تولٌع على عمود الشراء والبٌع سواء لالراضى والعمارات والسٌارات ، تارٌخ : كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وكذلن ال

 13631برلم       22111126

 دمحم عبده احمد ابراهٌم ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  واالالت. -  2256

ة دون االخر الحك مجتمعٌن فى التمثٌل والتولٌع امام (  و لرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب و أحد نائبٌن رئٌس مجلس االدار2

 -خطابات الضمان  -االعتمادات  -كافة البنون بؤسم ولصالح الشركة فى كافة التعامالت المصرفٌة وفتح والؽاء الحسابات الجارٌة 

ءات اللزمة لدمج الشركة مع اى وااللتراض منها ورهن اصول الشركة ضمانا لسداد لٌمة هذه المروض واتخاذ كافة االجرا -الودائع 

برلم       22111126شركة اخرى وتمدٌم الطلبات لكافة الجهات وتمثٌل الشركة امام مصلحة الشهر العمارى والتولٌع ، تارٌخ : 

13631 

لرهن دمحم عبده احمد ابراهٌم ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  على عمود البٌع والشراء وا -  2252

النهائٌة والخاصة بؤصول الشركة ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكرألتمام كل او بعض هذه االجراءات 

 امام الجهات المعنٌة

انتخاب مجلس االدارة وتحدٌد اختصاصات السادة اعضاء مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات لرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب 

ونائبٌن مجلس االدارة سعد على سعد حجاج ، احمد عجاب مفرج الدلمانى مجتمعٌن او منفردٌن  -عبده احمد ابراهٌم ابراهٌم دمحم 

 13631برلم       22111126الحك فى التولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة. ، تارٌخ : 

اهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالعن شركة مصر المالٌة لالستثمارات خلفا للسٌد / صباح ممدوح ٌوسؾ خالد  شركة مس -  2256

لحٌن عرض التؽٌرات التى طرات على تشكٌل مجلس االدارة الشركة  2211-12-16عصام سٌد محمود محمود وذلن اعتبارا من 

 143522برلم       22111126على الجمعٌه العامة العادٌة للشركة اللرارها ، تارٌخ : 

صباح ممدوح ٌوسؾ خالد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالعن شركة مصر المالٌة لالستثمارات خلفا للسٌد /  -  2251

لحٌن عرض التؽٌرات التى طرات على تشكٌل مجلس االدارة الشركة  2211-12-16عصام سٌد محمود محمود وذلن اعتبارا من 

 143522برلم       22111126ها ، تارٌخ : على الجمعٌه العامة العادٌة للشركة اللرار

سٌدى بشر -شارع دمحم نجٌب  -1للشركة بالعمار رلم -1دمحم سعد الدٌن دمحم عمار العظم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع   -  2262

االسكندرٌة ،  -ن لسم الجمر-شارع لصر التٌن  14فرع للشركة الكائن فى العمار رلم -2 -االسكندرٌة -لسم المنتزة اول -بحرى 

 11222برلم       22111126تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 334 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

سٌدى بشر -شارع دمحم نجٌب  -1للشركة بالعمار رلم -1دمحم سعد الدٌن دمحم عمار العظم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع   -  2261

االسكندرٌة ،  -لسم الجمرن - شارع لصر التٌن 14فرع للشركة الكائن فى العمار رلم -2 -االسكندرٌة -لسم المنتزة اول -بحرى 

 11222برلم       22111126تارٌخ : 

 خالد ٌوسؾ السٌد -  2262

نصٌر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌكون لرئٌس مجلس االدارة حك التولٌع علً معامالت الشركة وتعهداتها والتعامل مع  

 جمٌع الجهات والهٌئات والمصالح

 الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والبنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة باي نوع من المعامالت المالٌه كالسحب واالٌداع

 والتولٌع على الشٌكات وصرؾ الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واالفراج عن رأسمال الشركة المودع لدي البنن وله

 ة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلًاوسع السلطات االدارة الشركة والتعامل باسمها واجراء كاف

 14235برلم       22111126االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً ، تارٌخ : 

 خالد ٌوسؾ السٌد -  2263

 نصٌر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ 

 ٌل وتسدٌد كافة السندات االذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلكوتولٌع وتحو

 معامالت الشركة بالنمد او االجل والحك فً شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والمشترٌات والمبادالت

 وشراء المحالت التجارٌة والعمارات والمنموالتاو االلتراض والرهن من جمٌع البنون وفتح االعتمادات بالبنون 

 14235برلم       22111126والسٌارات المملوكة للشركة وكذلن االشتران فً المإسسات األخري ، تارٌخ : 

برلم       22111126تاتٌانا تشٌرتسوفا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  إعادة تشكٌل مجلس اإلدارة ، تارٌخ :  -  2264

11366 

برلم       22111126تاتٌانا تشٌرتسوفا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  إعادة تشكٌل مجلس اإلدارة ، تارٌخ :  -  2265

11366 

برلم       22111126سمٌر دمحم عودة ماضً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إعادة تشكٌل مجلس اإلدارة ، تارٌخ :  -  2266

11366 

برلم       22111126ر دمحم عودة ماضً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إعادة تشكٌل مجلس اإلدارة ، تارٌخ : سمٌ -  2262

11366 

    22111126رنا رفعت على لاسم الصعٌدي  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  إعادة تشكٌل مجلس اإلدارة ، تارٌخ :  -  2266

 11366برلم   

    22111126م الصعٌدي  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  إعادة تشكٌل مجلس اإلدارة ، تارٌخ : رنا رفعت على لاس -  2261

 11366برلم   

حازم حسن عبد العزٌز الدٌب  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ،  -  2222

 6522برلم       22111126تارٌخ : 

    22111126حازم حسن  الدٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  عز الدٌن -  2221

 6522برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 335 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    22111126حسن عبد العزٌز شحاته الدٌب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  2222

 6522برلم   

ركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تختص االستاذة / شٌرٌن عادل حلٌم عازر فانوس ) رئٌس مجلس مراد عبده عزٌز  ش -  2223

االدارة والعضو المنتدب ( بحك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة معامالتها تجاه الؽٌر وتمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام 

سع السلطات واالختصاصات الالزمة الدارة الشركة ولها الحك فى ابرام كافة كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ولها فً ذلن او

العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة ، وكذلن لها الحك فى شراء او بٌع او التنازل او تاجٌر العمارات والمنموالت 

 144622برلم       22111126والسٌارات وكافة االصول المادٌة والمعنوٌة ، تارٌخ : 

مارى نادٌة كمال فانوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تختص االستاذة / شٌرٌن عادل حلٌم عازر فانوس ) رئٌس  -  2224

مجلس االدارة والعضو المنتدب ( بحك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة معامالتها تجاه الؽٌر وتمثٌل الشركة تمثٌال كامال 

حكومٌة وؼٌر الحكومٌة ولها فً ذلن اوسع السلطات واالختصاصات الالزمة الدارة الشركة ولها الحك فى ابرام امام كافة الجهات ال

كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة ، وكذلن لها الحك فى شراء او بٌع او التنازل او تاجٌر العمارات والمنموالت 

 144622برلم       22111126ة ، تارٌخ : والسٌارات وكافة االصول المادٌة والمعنوٌ

شٌرٌن عادل حلٌم عازر فانوس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تختص االستاذة / شٌرٌن عادل حلٌم  -  2225

الؽٌر عازر فانوس ) رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ( بحك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة معامالتها تجاه 

وتمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ولها فً ذلن اوسع السلطات واالختصاصات الالزمة الدارة 

الشركة ولها الحك فى ابرام كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة ، وكذلن لها الحك فى شراء او بٌع او التنازل او 

 144622برلم       22111126ت والمنموالت والسٌارات وكافة االصول المادٌة والمعنوٌة ، تارٌخ : تاجٌر العمارا

مراد عبده عزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشركة ، ولها حك التولٌع عن الشركة امام كافة البنون وفتح  -  2226

عتمادات وااللتراض من البنون سواء بتسهٌالت ائتمانٌة او لروض الحسابات المختلفة والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات وفتح اال

لصٌرة وطوٌلة االجل والتولٌع على عمود المروض والتسهٌالت االئتمانٌة وعمد الرهن التجاري والعماري ، ولها حك تفوٌض او 

 144622برلم       22111126توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : 

ادٌة كمال فانوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشركة ، ولها حك التولٌع عن الشركة امام كافة البنون مارى ن -  2222

وفتح الحسابات المختلفة والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات وفتح االعتمادات وااللتراض من البنون سواء بتسهٌالت ائتمانٌة او 

المروض والتسهٌالت االئتمانٌة وعمد الرهن التجاري والعماري ، ولها حك لروض لصٌرة وطوٌلة االجل والتولٌع على عمود 

 144622برلم       22111126تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : 

شٌرٌن عادل حلٌم عازر فانوس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  للشركة ، ولها حك التولٌع عن  -  2226

امام كافة البنون وفتح الحسابات المختلفة والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات وفتح االعتمادات وااللتراض من البنون سواء  الشركة

بتسهٌالت ائتمانٌة او لروض لصٌرة وطوٌلة االجل والتولٌع على عمود المروض والتسهٌالت االئتمانٌة وعمد الرهن التجاري 

 144622برلم       22111126ل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : والعماري ، ولها حك تفوٌض او توكٌ

سامر سعٌد ؼرٌب دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات  -  2221

 5611م   برل    22111126، تارٌخ :  2211-1-16اعتبارا من تارٌخ انعماد الجمعٌة العادٌة بتارٌخ 

تجدٌد مدة مجلس االدارة -عادل حسن طه حسن والى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  2262

 6426برلم       22111122لمدة ثالث سنوات مع االحتفاظ بنفس الصالحٌات الواردة فى السجل التجارى ، تارٌخ : 

تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة -اهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة هٌثم حسٌن زكى المٌار  شركة مس -  2261

 6426برلم       22111122ثالث سنوات مع االحتفاظ بنفس الصالحٌات الواردة فى السجل التجارى ، تارٌخ : 

تجدٌد مدة -احمد مختار دمحم خلٌل حلمى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  2262

برلم       22111122مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات مع االحتفاظ بنفس الصالحٌات الواردة فى السجل التجارى ، تارٌخ : 

6426 

تجدٌد مدة مجلس -بد الوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة طارق جالل دمحم فهمى ع -  2263

 6426برلم       22111122االدارة لمدة ثالث سنوات مع االحتفاظ بنفس الصالحٌات الواردة فى السجل التجارى ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 336 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

"" ٌمثل المدٌرٌن -تخلٌص الجمركً والشحن والتفرٌػ ".ابراهٌم دمحم احمد مرسى جمعه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  تن -  2264

الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهم فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل بؤسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد 

عة مدٌر للشركة فً عاللتها مع الؽٌر وله الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة  وللسٌد/ إبراهٌم دمحم أحمد مرسً جم

فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته 

 13216برلم       22111122التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌر منفرداً ، تارٌخ : 

"" ٌمثل المدٌرٌن الشركة -مد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  تنتخلٌص الجمركً والشحن والتفرٌػ ".ابراهٌم احمد ٌس اح -  2265

فً عاللتها مع الؽٌر ولهم فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل بؤسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة 

للسٌد/ إبراهٌم دمحم أحمد مرسً جمعة مدٌر للشركة فً عاللتها مع الؽٌر وله فً هذا أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة  و

الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة 

 13216برلم       22111122للجمعٌة العامة وللمدٌر منفرداً ، تارٌخ : 

"" ٌمثل المدٌرٌن -مروان دمحم رفعت حسن محمود  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  تنتخلٌص الجمركً والشحن والتفرٌػ ". -  2266

الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهم فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل بؤسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد 

أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة  وللسٌد/ إبراهٌم دمحم أحمد مرسً جمعة مدٌر للشركة فً عاللتها مع الؽٌر وله الشركة أو المانون 

فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته 

 13216برلم       22111122منفرداً ، تارٌخ : التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌر 

ابراهٌم دمحم احمد مرسى جمعه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع  -  2262

مع جمٌع البنون  الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص لكافة أشكالهم وكذلن التعامل

والمصارؾ من سحب وإٌداع وفتح حسابات واإلفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع 

على الشٌكات وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن له حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن 

 13216برلم       22111122ها العمارٌة وله الحك فً تعٌن وعزل مستخدمً ووكالء ، تارٌخ : ألصول الشركة وممتلكات

ابراهٌم احمد ٌس احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات  -  2266

الخاص لكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ  الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع

من سحب وإٌداع وفتح حسابات واإلفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات 

البٌع والرهن ألصول الشركة وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن له حك التولٌع على عمود الشراء و

 13216برلم       22111122وممتلكاتها العمارٌة وله الحك فً تعٌن وعزل مستخدمً ووكالء ، تارٌخ : 

مروان دمحم رفعت حسن محمود  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع  -  2261

مٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص لكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون الجهات الحكومٌة والؽٌر حكو

والمصارؾ من سحب وإٌداع وفتح حسابات واإلفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع 

ا وكذلن له حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن على الشٌكات وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحه

 13216برلم       22111122ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة وله الحك فً تعٌن وعزل مستخدمً ووكالء ، تارٌخ : 

ك لبض ودفع ابراهٌم دمحم احمد مرسى جمعه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وله ح -  2212

 المبالػ وتولٌع وتحوٌل 

وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشترطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو 

 باألجل  

 على أن ٌكون : 

الستٌراد والتصدٌر والتعامل مع الهٌئة العامة (  للسٌد/ إبراهٌم أحمد ٌس أحمد حك التعامل وتمثٌل الشركة فى معامالتها الخاصة با1

 للصادرات والواردات 

(  وعلى أن ٌكون السٌد/ مروان دمحم رفعت حسن محمود حك التعامل وتمثٌل الشركة فى معامالتها الخاصة ، تارٌخ : 2

 13216برلم       22111122
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 332 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ  ابراهٌم احمد ٌس احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الشركة -  2211

 وتولٌع وتحوٌل 

وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشترطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو 

 باألجل  

 على أن ٌكون : 

الشركة فى معامالتها الخاصة باالستٌراد والتصدٌر والتعامل مع الهٌئة العامة  (  للسٌد/ إبراهٌم أحمد ٌس أحمد حك التعامل وتمثٌل1

 للصادرات والواردات 

(  وعلى أن ٌكون السٌد/ مروان دمحم رفعت حسن محمود حك التعامل وتمثٌل الشركة فى معامالتها الخاصة ، تارٌخ : 2

 13216برلم       22111122

د  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وله حك لبض ودفع مروان دمحم رفعت حسن محمو -  2212

 المبالػ وتولٌع وتحوٌل 

وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشترطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو 

 باألجل  

 على أن ٌكون : 

اهٌم أحمد ٌس أحمد حك التعامل وتمثٌل الشركة فى معامالتها الخاصة باالستٌراد والتصدٌر والتعامل مع الهٌئة العامة (  للسٌد/ إبر1

 للصادرات والواردات 

(  وعلى أن ٌكون السٌد/ مروان دمحم رفعت حسن محمود حك التعامل وتمثٌل الشركة فى معامالتها الخاصة ، تارٌخ : 2

 13216برلم       22111122

ابراهٌم دمحم احمد مرسى جمعه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  بالتخلٌص الجمركً والشحن والتفرٌػ ولهم حك توكٌل أو  -  2213

 13216برلم       22111122تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

والشحن والتفرٌػ ولهم حك توكٌل أو تفوٌض ابراهٌم احمد ٌس احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  بالتخلٌص الجمركً  -  2214

 13216برلم       22111122الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

مروان دمحم رفعت حسن محمود  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  بالتخلٌص الجمركً والشحن والتفرٌػ ولهم حك توكٌل أو  -  2215

 13216برلم       22111122تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 6226برلم       22111122مروة احمد حسٌن بكر النجار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  االدارة المالٌة ، تارٌخ :  -  2216

 6226برلم       22111122شٌماء احمد حسٌن بكر النجار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  االدارة المالٌة ، تارٌخ :  -  2212

 6226برلم       22111122 احمد حسٌن بكر النجار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  االدارة المالٌة ، تارٌخ : دمحم -  2216

 6226برلم       22111122احمد حسٌن بكر النجار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  االدارة المالٌة ، تارٌخ :  -  2211

 6226برلم       22111122صفاء احمد حسٌن بكر النجار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  االدارة المالٌة ، تارٌخ :  -  2122

 6226برلم       22111122امٌرة احمد حسٌن النجار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  االدارة المالٌة ، تارٌخ :  -  2121

 6226برلم       22111122ت مسئولٌة محدودة  مدٌر  ادارة التسوٌك ، تارٌخ : مروة احمد حسٌن بكر النجار  ذا -  2122

 6226برلم       22111122شٌماء احمد حسٌن بكر النجار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ادارة التسوٌك ، تارٌخ :  -  2123

 6226برلم       22111122سوٌك ، تارٌخ : دمحم احمد حسٌن بكر النجار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ادارة الت -  2124
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 336 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 6226برلم       22111122احمد حسٌن بكر النجار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ادارة التسوٌك ، تارٌخ :  -  2125

 6226برلم       22111122صفاء احمد حسٌن بكر النجار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ادارة التسوٌك ، تارٌخ :  -  2126

 6226برلم       22111122امٌرة احمد حسٌن النجار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ادارة التسوٌك ، تارٌخ :  -  2122

 6226برلم       22111122مروة احمد حسٌن بكر النجار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الشركه ، تارٌخ :  -  2126

 6226برلم       22111122محدودة  مدٌر  الشركه ، تارٌخ : شٌماء احمد حسٌن بكر النجار  ذات مسئولٌة  -  2121

 6226برلم       22111122دمحم احمد حسٌن بكر النجار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  الشركه ، تارٌخ :  -  2112

 6226 برلم      22111122احمد حسٌن بكر النجار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  الشركه ، تارٌخ :  -  2111

 6226برلم       22111122صفاء احمد حسٌن بكر النجار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الشركه ، تارٌخ :  -  2112

 6226برلم       22111122امٌرة احمد حسٌن النجار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الشركه ، تارٌخ :  -  2113

 6226برلم       22111122دودة  مدٌر  ادارة االنتاج ، تارٌخ : مروة احمد حسٌن بكر النجار  ذات مسئولٌة مح -  2114

 6226برلم       22111122شٌماء احمد حسٌن بكر النجار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ادارة االنتاج ، تارٌخ :  -  2115

 6226برلم       22111122:  دمحم احمد حسٌن بكر النجار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ادارة االنتاج ، تارٌخ -  2116

 6226برلم       22111122احمد حسٌن بكر النجار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ادارة االنتاج ، تارٌخ :  -  2112

 6226برلم       22111122صفاء احمد حسٌن بكر النجار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ادارة االنتاج ، تارٌخ :  -  2116

 6226برلم       22111122ة احمد حسٌن النجار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ادارة االنتاج ، تارٌخ : امٌر -  2111

برلم       22111122مروة احمد حسٌن بكر النجار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ادارة التصمٌم واالعالن ، تارٌخ :  -  2122

6226 

برلم       22111122لٌة محدودة  مدٌر  ادارة التصمٌم واالعالن ، تارٌخ : شٌماء احمد حسٌن بكر النجار  ذات مسئو -  2121

6226 

برلم       22111122دمحم احمد حسٌن بكر النجار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ادارة التصمٌم واالعالن ، تارٌخ :  -  2122

6226 

برلم       22111122ادارة التصمٌم واالعالن ، تارٌخ :  احمد حسٌن بكر النجار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  -  2123

6226 

برلم       22111122صفاء احمد حسٌن بكر النجار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ادارة التصمٌم واالعالن ، تارٌخ :  -  2124

6226 

برلم       22111122، تارٌخ :  امٌرة احمد حسٌن النجار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ادارة التصمٌم واالعالن -  2125

6226 

برلم       22111122مروة احمد حسٌن بكر النجار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ادارة الموارد البشرٌة ، تارٌخ :  -  2126

6226 

برلم       22111122شٌماء احمد حسٌن بكر النجار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ادارة الموارد البشرٌة ، تارٌخ :  -  2122

6226 
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برلم       22111122دمحم احمد حسٌن بكر النجار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ادارة الموارد البشرٌة ، تارٌخ :  -  2126

6226 

برلم       22111122احمد حسٌن بكر النجار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ادارة الموارد البشرٌة ، تارٌخ :  -  2121

6226 

برلم       22111122صفاء احمد حسٌن بكر النجار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ادارة الموارد البشرٌة ، تارٌخ :  -  2132

6226 

 6226برلم       22111122امٌرة احمد حسٌن النجار  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ادارة الموارد البشرٌة ، تارٌخ :  -  2131

 632برلم       22111122براهٌم دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : عادل عبد المنعم ا -  2132

 632برلم       22111122تامر دمحم سمٌر نصار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  2133

برلم       22111122ستماله ، تارٌخ : دمحم عزت عبد العزٌز شعبان  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  ا -  2134

632 

 632برلم       22111122منى سعٌد احمد الطوٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  2135

برلم       22111122على ابراهٌم ابراهٌم عبد الهادى  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  استماله ، تارٌخ :  -  2136

632 

عادل عبد المنعم ابراهٌم دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منتدب , و منحه الصالحٌات االتٌة : الحك فى تمثٌل  -  2132

الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام  و المطاع الخاص و بصفة خاصة الهٌئة العامة لالستثمار و 

الضرائب بكافة لجانها و الهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة و الشهر العمارى و السجل التجارى و الهٌئة  المناطك الحرة و مصلحة

العامة للرلابة المالٌة و مصلحة الجمارن و هٌئة الرلابة على الصادرات   و الواردات و الهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة و اجهزة 

 632برلم       22111122مدٌنة برج ، تارٌخ : المدن و المجتمعات العمرانٌة و جهاز 

تامر دمحم سمٌر نصار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب , و منحه الصالحٌات االتٌة : الحك فى تمثٌل الشركة  -  2136

ستثمار و المناطك امام كافة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام  و المطاع الخاص و بصفة خاصة الهٌئة العامة لال

الحرة و مصلحة الضرائب بكافة لجانها و الهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة و الشهر العمارى و السجل التجارى و الهٌئة العامة 

ن و للرلابة المالٌة و مصلحة الجمارن و هٌئة الرلابة على الصادرات   و الواردات و الهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة و اجهزة المد

 632برلم       22111122المجتمعات العمرانٌة و جهاز مدٌنة برج ، تارٌخ : 

دمحم عزت عبد العزٌز شعبان  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  منتدب , و منحه الصالحٌات االتٌة : الحك  -  2131

و المطاع الخاص و بصفة خاصة الهٌئة العامة   فى تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام

لالستثمار و المناطك الحرة و مصلحة الضرائب بكافة لجانها و الهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة و الشهر العمارى و السجل 

و الهٌئة العامة للتنمٌة التجارى و الهٌئة العامة للرلابة المالٌة و مصلحة الجمارن و هٌئة الرلابة على الصادرات   و الواردات 

 632برلم       22111122الصناعٌة و اجهزة المدن و المجتمعات العمرانٌة و جهاز مدٌنة برج ، تارٌخ : 

منى سعٌد احمد الطوٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب , و منحه الصالحٌات االتٌة : الحك فى تمثٌل  -  2142

ٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام  و المطاع الخاص و بصفة خاصة الهٌئة العامة لالستثمار و الشركة امام كافة الجهات الحكوم

المناطك الحرة و مصلحة الضرائب بكافة لجانها و الهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة و الشهر العمارى و السجل التجارى و الهٌئة 

رلابة على الصادرات   و الواردات و الهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة و اجهزة العامة للرلابة المالٌة و مصلحة الجمارن و هٌئة ال

 632برلم       22111122المدن و المجتمعات العمرانٌة و جهاز مدٌنة برج ، تارٌخ : 

تٌة : على ابراهٌم ابراهٌم عبد الهادى  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  منتدب , و منحه الصالحٌات اال -  2141

الحك فى تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام  و المطاع الخاص و بصفة خاصة الهٌئة العامة 

لالستثمار و المناطك الحرة و مصلحة الضرائب بكافة لجانها و الهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة و الشهر العمارى و السجل 

ة العامة للرلابة المالٌة و مصلحة الجمارن و هٌئة الرلابة على الصادرات   و الواردات و الهٌئة العامة للتنمٌة التجارى و الهٌئ

 632برلم       22111122الصناعٌة و اجهزة المدن و المجتمعات العمرانٌة و جهاز مدٌنة برج ، تارٌخ : 
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مجلس ادارة  العرب الجدٌدة و كذلن التولٌع كافة المحررات البنكٌة  عادل عبد المنعم ابراهٌم دمحم  شركة مساهمة  رئٌس -  2142

من سحب و اٌداع و كذلن فتح الحسابات بالبنون و اؼاللها , كما له الحك فى اتمام كافة االجراءات المتعلمة بالبٌع التجارى و بٌع اى 

كافة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و بصفة خاصة امام من السٌارات و التولٌع على كافة المستندات الالزمة لبٌع السٌارات امام 

الشهر العمارى و ادرارت المرور , كما له الحك فى توكٌل من ٌشاء فى سبٌل انهاء عملٌة البٌع  كما له الحك فى التولٌع على كافة 

 632برلم       22111122عمود المروض و الرهون التجارٌة و العمارٌة ، تارٌخ : 

امر دمحم سمٌر نصار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العرب الجدٌدة و كذلن التولٌع كافة المحررات البنكٌة من ت -  2143

سحب و اٌداع و كذلن فتح الحسابات بالبنون و اؼاللها , كما له الحك فى اتمام كافة االجراءات المتعلمة بالبٌع التجارى و بٌع اى من 

لمستندات الالزمة لبٌع السٌارات امام كافة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و بصفة خاصة امام السٌارات و التولٌع على كافة ا

الشهر العمارى و ادرارت المرور , كما له الحك فى توكٌل من ٌشاء فى سبٌل انهاء عملٌة البٌع  كما له الحك فى التولٌع على كافة 

 632برلم       22111122خ : عمود المروض و الرهون التجارٌة و العمارٌة ، تارٌ

دمحم عزت عبد العزٌز شعبان  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  العرب الجدٌدة و كذلن التولٌع كافة  -  2144

 المحررات البنكٌة من سحب و اٌداع و كذلن فتح الحسابات بالبنون و اؼاللها , كما له الحك فى اتمام كافة االجراءات المتعلمة بالبٌع

التجارى و بٌع اى من السٌارات و التولٌع على كافة المستندات الالزمة لبٌع السٌارات امام كافة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة 

و بصفة خاصة امام الشهر العمارى و ادرارت المرور , كما له الحك فى توكٌل من ٌشاء فى سبٌل انهاء عملٌة البٌع  كما له الحك 

 632برلم       22111122فة عمود المروض و الرهون التجارٌة و العمارٌة ، تارٌخ : فى التولٌع على كا

منى سعٌد احمد الطوٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العرب الجدٌدة و كذلن التولٌع كافة المحررات البنكٌة من  -  2145

اتمام كافة االجراءات المتعلمة بالبٌع التجارى و بٌع اى من  سحب و اٌداع و كذلن فتح الحسابات بالبنون و اؼاللها , كما له الحك فى

السٌارات و التولٌع على كافة المستندات الالزمة لبٌع السٌارات امام كافة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و بصفة خاصة امام 

البٌع  كما له الحك فى التولٌع على كافة  الشهر العمارى و ادرارت المرور , كما له الحك فى توكٌل من ٌشاء فى سبٌل انهاء عملٌة

 632برلم       22111122عمود المروض و الرهون التجارٌة و العمارٌة ، تارٌخ : 

على ابراهٌم ابراهٌم عبد الهادى  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  العرب الجدٌدة و كذلن التولٌع كافة  -  2146

و كذلن فتح الحسابات بالبنون و اؼاللها , كما له الحك فى اتمام كافة االجراءات المتعلمة بالبٌع  المحررات البنكٌة من سحب و اٌداع

التجارى و بٌع اى من السٌارات و التولٌع على كافة المستندات الالزمة لبٌع السٌارات امام كافة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة 

مرور , كما له الحك فى توكٌل من ٌشاء فى سبٌل انهاء عملٌة البٌع  كما له الحك و بصفة خاصة امام الشهر العمارى و ادرارت ال

 632برلم       22111122فى التولٌع على كافة عمود المروض و الرهون التجارٌة و العمارٌة ، تارٌخ : 

اعها لكافة الممومات المادٌة و عادل عبد المنعم ابراهٌم دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و التموٌل بكافة انو -  2142

المعنوٌة للشركة للمركز الرئٌسى و االدارات و فروعها كما له الحك فى بٌع و شراء العمارات و االراضى الخاصة بشركة سٌتكور 

 632برلم       22111122للؽزل    . ، تارٌخ : 

ل بكافة انواعها لكافة الممومات المادٌة و المعنوٌة تامر دمحم سمٌر نصار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و التموٌ -  2146

للشركة للمركز الرئٌسى و االدارات و فروعها كما له الحك فى بٌع و شراء العمارات و االراضى الخاصة بشركة سٌتكور للؽزل    

 632برلم       22111122. ، تارٌخ : 

س من ذوى الخبرة  و التموٌل بكافة انواعها لكافة الممومات دمحم عزت عبد العزٌز شعبان  شركة مساهمة  عضو مجل -  2141

المادٌة و المعنوٌة للشركة للمركز الرئٌسى و االدارات و فروعها كما له الحك فى بٌع و شراء العمارات و االراضى الخاصة بشركة 

 632برلم       22111122سٌتكور للؽزل    . ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و التموٌل بكافة انواعها لكافة الممومات المادٌة و المعنوٌة منى سعٌد احمد الطوٌل   -  2152

للشركة للمركز الرئٌسى و االدارات و فروعها كما له الحك فى بٌع و شراء العمارات و االراضى الخاصة بشركة سٌتكور للؽزل    

 632برلم       22111122. ، تارٌخ : 

م ابراهٌم عبد الهادى  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  و التموٌل بكافة انواعها لكافة الممومات على ابراهٌ -  2151

المادٌة و المعنوٌة للشركة للمركز الرئٌسى و االدارات و فروعها كما له الحك فى بٌع و شراء العمارات و االراضى الخاصة بشركة 

 632برلم       22111122سٌتكور للؽزل    . ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 341 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عادل عبد المنعم ابراهٌم دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منحه الصالحٌات االتٌة : الحك فى تمثٌل الشركة امام  -  2152

كافة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام  و المطاع الخاص و بصفة خاصة الهٌئة العامة لالستثمار و المناطك الحرة 

الضرائب بكافة لجانها و الهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة و الشهر العمارى و السجل التجارى و الهٌئة العامة للرلابة  و مصلحة

المالٌة و مصلحة الجمارن و هٌئة الرلابة على الصادرات   و الواردات و الهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة و اجهزة المدن و 

 632برلم       22111122مدٌنة برج العرب الجدٌدة ، تارٌخ : المجتمعات العمرانٌة و جهاز 

تامر دمحم سمٌر نصار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منحه الصالحٌات االتٌة : الحك فى تمثٌل الشركة امام كافة  -  2153

ة لالستثمار و المناطك الحرة و الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام  و المطاع الخاص و بصفة خاصة الهٌئة العام

مصلحة الضرائب بكافة لجانها و الهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة و الشهر العمارى و السجل التجارى و الهٌئة العامة للرلابة 

المدن و المالٌة و مصلحة الجمارن و هٌئة الرلابة على الصادرات   و الواردات و الهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة و اجهزة 

 632برلم       22111122المجتمعات العمرانٌة و جهاز مدٌنة برج العرب الجدٌدة ، تارٌخ : 

دمحم عزت عبد العزٌز شعبان  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  منحه الصالحٌات االتٌة : الحك فى تمثٌل  -  2154

اع العام  و المطاع الخاص و بصفة خاصة الهٌئة العامة لالستثمار و الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المط

المناطك الحرة و مصلحة الضرائب بكافة لجانها و الهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة و الشهر العمارى و السجل التجارى و الهٌئة 

لواردات و الهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة و اجهزة العامة للرلابة المالٌة و مصلحة الجمارن و هٌئة الرلابة على الصادرات   و ا

 632برلم       22111122المدن و المجتمعات العمرانٌة و جهاز مدٌنة برج العرب الجدٌدة ، تارٌخ : 

منى سعٌد احمد الطوٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منحه الصالحٌات االتٌة : الحك فى تمثٌل الشركة امام كافة  -  2155

لجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام  و المطاع الخاص و بصفة خاصة الهٌئة العامة لالستثمار و المناطك الحرة و ا

مصلحة الضرائب بكافة لجانها و الهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة و الشهر العمارى و السجل التجارى و الهٌئة العامة للرلابة 

رن و هٌئة الرلابة على الصادرات   و الواردات و الهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة و اجهزة المدن و المالٌة و مصلحة الجما

 632برلم       22111122المجتمعات العمرانٌة و جهاز مدٌنة برج العرب الجدٌدة ، تارٌخ : 

حه الصالحٌات االتٌة : الحك فى على ابراهٌم ابراهٌم عبد الهادى  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  من -  2156

تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام  و المطاع الخاص و بصفة خاصة الهٌئة العامة لالستثمار 

التجارى و الهٌئة  و المناطك الحرة و مصلحة الضرائب بكافة لجانها و الهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة و الشهر العمارى و السجل

العامة للرلابة المالٌة و مصلحة الجمارن و هٌئة الرلابة على الصادرات   و الواردات و الهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة و اجهزة 

 632برلم       22111122المدن و المجتمعات العمرانٌة و جهاز مدٌنة برج العرب الجدٌدة ، تارٌخ : 

 عادل عبد المنعم ابراهٌم دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و مكتب العمل  . -  2152

عضو مجلس ادارة منتدب , و منحه الصالحٌات االتٌة : الحك فى تمثٌل الشركة امام  -تعٌٌن السٌد/ اٌمن دمحم سمٌر نصار  -

الخاص و بصفة خاصة الهٌئة العامة لالستثمار و المناطك الحرة  كافة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام  و المطاع

و مصلحة الضرائب بكافة لجانها و الهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة و الشهر العمارى و السجل التجارى و الهٌئة العامة للرلابة 

 632برلم       22111122لعامة ، تارٌخ : المالٌة و مصلحة الجمارن و هٌئة الرلابة على الصادرات   و الواردات و الهٌئة ا

 تامر دمحم سمٌر نصار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و مكتب العمل  . -  2156

عضو مجلس ادارة منتدب , و منحه الصالحٌات االتٌة : الحك فى تمثٌل الشركة امام  -تعٌٌن السٌد/ اٌمن دمحم سمٌر نصار  -

ومٌة و المطاع العام  و المطاع الخاص و بصفة خاصة الهٌئة العامة لالستثمار و المناطك الحرة كافة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحك

و مصلحة الضرائب بكافة لجانها و الهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة و الشهر العمارى و السجل التجارى و الهٌئة العامة للرلابة 

 632برلم       22111122ادرات   و الواردات و الهٌئة العامة ، تارٌخ : المالٌة و مصلحة الجمارن و هٌئة الرلابة على الص

 دمحم عزت عبد العزٌز شعبان  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  و مكتب العمل  . -  2151

الشركة امام عضو مجلس ادارة منتدب , و منحه الصالحٌات االتٌة : الحك فى تمثٌل  -تعٌٌن السٌد/ اٌمن دمحم سمٌر نصار  -

كافة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام  و المطاع الخاص و بصفة خاصة الهٌئة العامة لالستثمار و المناطك الحرة 

و مصلحة الضرائب بكافة لجانها و الهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة و الشهر العمارى و السجل التجارى و الهٌئة العامة للرلابة 

 632برلم       22111122الٌة و مصلحة الجمارن و هٌئة الرلابة على الصادرات   و الواردات و الهٌئة العامة ، تارٌخ : الم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 342 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 منى سعٌد احمد الطوٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و مكتب العمل  . -  2162

الحٌات االتٌة : الحك فى تمثٌل الشركة امام عضو مجلس ادارة منتدب , و منحه الص -تعٌٌن السٌد/ اٌمن دمحم سمٌر نصار  -

كافة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام  و المطاع الخاص و بصفة خاصة الهٌئة العامة لالستثمار و المناطك الحرة 

رى و الهٌئة العامة للرلابة و مصلحة الضرائب بكافة لجانها و الهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة و الشهر العمارى و السجل التجا

 632برلم       22111122المالٌة و مصلحة الجمارن و هٌئة الرلابة على الصادرات   و الواردات و الهٌئة العامة ، تارٌخ : 

 على ابراهٌم ابراهٌم عبد الهادى  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  و مكتب العمل  . -  2161

عضو مجلس ادارة منتدب , و منحه الصالحٌات االتٌة : الحك فى تمثٌل الشركة امام  - سمٌر نصار تعٌٌن السٌد/ اٌمن دمحم -

كافة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام  و المطاع الخاص و بصفة خاصة الهٌئة العامة لالستثمار و المناطك الحرة 

تامٌنات االجتماعٌة و الشهر العمارى و السجل التجارى و الهٌئة العامة للرلابة و مصلحة الضرائب بكافة لجانها و الهٌئة العامة لل

 632برلم       22111122المالٌة و مصلحة الجمارن و هٌئة الرلابة على الصادرات   و الواردات و الهٌئة العامة ، تارٌخ : 

للتنمٌة الصناعٌة و اجهزة المدن و المجتمعات  عادل عبد المنعم ابراهٌم دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  -  2162

العمرانٌة و جهاز مدٌنة برج العرب الجدٌدة و كذلن التولٌع كافة المحررات البنكٌة من سحب و اٌداع و كذلن فتح الحسابات بالبنون 

ت و التولٌع على كافة المستندات و اؼاللها , كما له الحك فى اتمام كافة االجراءات المتعلمة بالبٌع التجارى و بٌع اى من السٌارا

الالزمة لبٌع السٌارات امام كافة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و بصفة خاصة امام الشهر العمارى و ادرارت المرور , كما له 

 632برلم       22111122الحك فى توكٌل من ٌشاء فى سبٌل انهاء عملٌة البٌع ، تارٌخ : 

ار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للتنمٌة الصناعٌة و اجهزة المدن و المجتمعات العمرانٌة و تامر دمحم سمٌر نص -  2163

جهاز مدٌنة برج العرب الجدٌدة و كذلن التولٌع كافة المحررات البنكٌة من سحب و اٌداع و كذلن فتح الحسابات بالبنون و اؼاللها , 

لبٌع التجارى و بٌع اى من السٌارات و التولٌع على كافة المستندات الالزمة لبٌع كما له الحك فى اتمام كافة االجراءات المتعلمة با

السٌارات امام كافة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و بصفة خاصة امام الشهر العمارى و ادرارت المرور , كما له الحك فى 

 632   برلم    22111122توكٌل من ٌشاء فى سبٌل انهاء عملٌة البٌع ، تارٌخ : 

دمحم عزت عبد العزٌز شعبان  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  للتنمٌة الصناعٌة و اجهزة المدن و  -  2164

المجتمعات العمرانٌة و جهاز مدٌنة برج العرب الجدٌدة و كذلن التولٌع كافة المحررات البنكٌة من سحب و اٌداع و كذلن فتح 

ما له الحك فى اتمام كافة االجراءات المتعلمة بالبٌع التجارى و بٌع اى من السٌارات و التولٌع على الحسابات بالبنون و اؼاللها , ك

كافة المستندات الالزمة لبٌع السٌارات امام كافة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و بصفة خاصة امام الشهر العمارى و ادرارت 

 632برلم       22111122ل انهاء عملٌة البٌع ، تارٌخ : المرور , كما له الحك فى توكٌل من ٌشاء فى سبٌ

منى سعٌد احمد الطوٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للتنمٌة الصناعٌة و اجهزة المدن و المجتمعات العمرانٌة و  -  2165

تح الحسابات بالبنون و اؼاللها , جهاز مدٌنة برج العرب الجدٌدة و كذلن التولٌع كافة المحررات البنكٌة من سحب و اٌداع و كذلن ف

كما له الحك فى اتمام كافة االجراءات المتعلمة بالبٌع التجارى و بٌع اى من السٌارات و التولٌع على كافة المستندات الالزمة لبٌع 

ا له الحك فى السٌارات امام كافة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و بصفة خاصة امام الشهر العمارى و ادرارت المرور , كم

 632برلم       22111122توكٌل من ٌشاء فى سبٌل انهاء عملٌة البٌع ، تارٌخ : 

على ابراهٌم ابراهٌم عبد الهادى  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  للتنمٌة الصناعٌة و اجهزة المدن و  -  2166

تولٌع كافة المحررات البنكٌة من سحب و اٌداع و كذلن فتح المجتمعات العمرانٌة و جهاز مدٌنة برج العرب الجدٌدة و كذلن ال

الحسابات بالبنون و اؼاللها , كما له الحك فى اتمام كافة االجراءات المتعلمة بالبٌع التجارى و بٌع اى من السٌارات و التولٌع على 

و بصفة خاصة امام الشهر العمارى و ادرارت كافة المستندات الالزمة لبٌع السٌارات امام كافة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة 

 632برلم       22111122المرور , كما له الحك فى توكٌل من ٌشاء فى سبٌل انهاء عملٌة البٌع ، تارٌخ : 

عادل عبد المنعم ابراهٌم دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  كما له الحك فى التولٌع على كافة عمود المروض و  -  2162

ن التجارٌة و العمارٌة و التموٌل بكافة انواعها لكافة الممومات المادٌة و المعنوٌة للشركة للمركز الرئٌسى و االدارات و الرهو

برلم       22111122فروعها  كما له الحك فى بٌع و شراء العمارات و االراضى الخاصة بشركة سٌتكور للؽزل  . ، تارٌخ : 

632 
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 343 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كما له الحك فى التولٌع على كافة عمود المروض و الرهون تامر دمحم سمٌر نصا -  2166

التجارٌة و العمارٌة و التموٌل بكافة انواعها لكافة الممومات المادٌة و المعنوٌة للشركة للمركز الرئٌسى و االدارات و فروعها  كما 

 632برلم       22111122ة بشركة سٌتكور للؽزل  . ، تارٌخ : له الحك فى بٌع و شراء العمارات و االراضى الخاص

دمحم عزت عبد العزٌز شعبان  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  كما له الحك فى التولٌع على كافة عمود  -  2161

وٌة للشركة للمركز الرئٌسى و المروض و الرهون التجارٌة و العمارٌة و التموٌل بكافة انواعها لكافة الممومات المادٌة و المعن

    22111122االدارات و فروعها  كما له الحك فى بٌع و شراء العمارات و االراضى الخاصة بشركة سٌتكور للؽزل  . ، تارٌخ : 

 632برلم   

و الرهون  منى سعٌد احمد الطوٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كما له الحك فى التولٌع على كافة عمود المروض -  2122

التجارٌة و العمارٌة و التموٌل بكافة انواعها لكافة الممومات المادٌة و المعنوٌة للشركة للمركز الرئٌسى و االدارات و فروعها  كما 

 632برلم       22111122له الحك فى بٌع و شراء العمارات و االراضى الخاصة بشركة سٌتكور للؽزل  . ، تارٌخ : 

م ابراهٌم عبد الهادى  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  كما له الحك فى التولٌع على كافة عمود على ابراهٌ -  2121

المروض و الرهون التجارٌة و العمارٌة و التموٌل بكافة انواعها لكافة الممومات المادٌة و المعنوٌة للشركة للمركز الرئٌسى و 

    22111122اء العمارات و االراضى الخاصة بشركة سٌتكور للؽزل  . ، تارٌخ : االدارات و فروعها  كما له الحك فى بٌع و شر

 632برلم   

-ابو المطامٌر -أحمد السعٌد دمحم جمعة  شركة تضامن  مدٌر فرع  زمام لرٌة النبوى المهندس لرٌة ابو بكر الصدٌك  -  2122

 12542برلم       22111122البحٌرة ، تارٌخ : 

الصمد دمحم الطوٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌضه فى المٌام بجمٌع اعمال االداره على ان ٌكون فوزى عبد -  2123

له حك االداره والتولٌع وله اٌضا حك تمثٌل الشركه والتولٌع على جمٌع عمود الشراء والبٌع والرهن باسم الشركه الؼراض الشركه 

الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص واى نوع من امام الشهر العمارى والتوثٌك امام الجهات 

المعامالت المالٌه مع البنون والمصارؾ والهٌئات كالسحب واالٌداع وااللتراض واصدار الشٌكات والتولٌع علٌها وفتح وؼلك 

 14262برلم       22111122الحسابات واالعتمادات واجراء التحوٌالت البنكٌه فى الداخل ، تارٌخ : 

فوزى عبدالصمد دمحم الطوٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والخارج واالفراج عن راس مال الشركه المودع لدى  -  2124

البنن "منفردا" كما ٌحك لرئٌس مجلس االداره اعطاء جمٌع الصالحٌات الى عضو من مجلس االداره وله حك توكٌل الؽٌر فى كل 

 14262برلم       22111122ذكر ، تارٌخ : او بعض مما 

 -الماهرة  -مصر الجدٌدة  -النزهه  -ش العروبة 161نورا صالح طلعت عبده  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الشركة الى :  -  2125

 416برلم       22111122بدال من السٌد المهندس / دمحم صدٌك خرٌبة ، تارٌخ : 

 -الماهرة  -مصر الجدٌدة  -النزهه  -ش العروبة 161كة مساهمة  مدٌر فرع  الشركة الى : نورا صالح طلعت عبده  شر -  2126

 416برلم       22111122بدال من السٌد المهندس / دمحم صدٌك خرٌبة ، تارٌخ : 

 -الماهرة  -مصر الجدٌدة  -النزهه  -ش العروبة 161نورا صالح طلعت عبده  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الشركة الى :  -  2122

 416برلم       22111122بدال من السٌد المهندس / دمحم صدٌك خرٌبة ، تارٌخ : 

 -الماهرة  -مصر الجدٌدة  -النزهه  -ش العروبة 161نورا صالح طلعت عبده  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الشركة الى :  -  2126

 416برلم       22111122بدال من السٌد المهندس / دمحم صدٌك خرٌبة ، تارٌخ : 

اشرؾ سعد اسماعٌل الدحدوحً  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌران الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولـهما فً  -  2121

هذا الصدد )مجتمعٌن او منفردٌن( أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو 

الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة ولـهما )مجتمعٌن او منفردٌن( إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة  المانون أو

وعلى األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ 

 6362برلم       22111122الحكومٌة وادارات ، تارٌخ :  والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر

الولٌد احمد دمحم رضوان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌران الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولـهما فً هذا الصدد  -  2162

صراحة عمد الشركة أو المانون أو )مجتمعٌن او منفردٌن( أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به 
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 344 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة ولـهما )مجتمعٌن او منفردٌن( إجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى 

ل مع األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ والتعام

 6362برلم       22111122جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وادارات ، تارٌخ : 

اشرؾ سعد اسماعٌل الدحدوحً  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  المرور وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات  -  2161

اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ، ولـهما )مجتمعٌن او 

سٌارات والمواد والمهمات والبضائع والمنموالت وااللراض بطرٌك االعتمادات ولـهم )مجتمعٌن او منفردٌن( حك بٌع وشراء ال

منفردٌن( أٌضا التعامل مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت المالٌة كالسحب والتولٌع على الشٌكات باسم 

 6362برلم       22111122المفتوح ، تارٌخ : ولصالح الشركة وتحمٌما الؼراضها ، أما المروض ؼٌر 

الولٌد احمد دمحم رضوان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  المرور وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة  -  2162

مجتمعٌن او منفردٌن( حك بٌع وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ، ولـهما )

وشراء السٌارات والمواد والمهمات والبضائع والمنموالت وااللراض بطرٌك االعتمادات ولـهم )مجتمعٌن او منفردٌن( أٌضا التعامل 

وتحمٌما  مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من المعامالت المالٌة كالسحب والتولٌع على الشٌكات باسم ولصالح الشركة

 6362برلم       22111122الؼراضها ، أما المروض ؼٌر المفتوح ، تارٌخ : 

اشرؾ سعد اسماعٌل الدحدوحً  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  بها إعتمادات بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع  -  2163

ري فال ٌجوز اجراإها إال بعد موافمة الجمعٌة بؤؼلبٌة المحالت التجارٌة والعمارات والرهون وكذلن االشتران فى المإسسات االخ

الشركاء الحائزة لثالثة ارباع راس المال )او بناء على لرار جماعً من الشركاء( وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة اال اذا ولعه 

ك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل أو المدٌران أو ؼٌره من العاملٌن مشفوعا بالصفة التً ٌتعامل بها ولـهما )مجتمعٌن او منفردٌن( ح

 6362برلم       22111122بعض مما سبك ذكره. ، تارٌخ : 

الولٌد احمد دمحم رضوان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  بها إعتمادات بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت  -  2164

ري فال ٌجوز اجراإها إال بعد موافمة الجمعٌة بؤؼلبٌة الشركاء التجارٌة والعمارات والرهون وكذلن االشتران فى المإسسات االخ

الحائزة لثالثة ارباع راس المال )او بناء على لرار جماعً من الشركاء( وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة اال اذا ولعه المدٌران أو 

ك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض مما ؼٌره من العاملٌن مشفوعا بالصفة التً ٌتعامل بها ولـهما )مجتمعٌن او منفردٌن( ح

 6362برلم       22111122سبك ذكره. ، تارٌخ : 

 

شارع المنطمة االولى الحى الثالث التجمع  152دمحم صابر مصطفى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الشركة الكائنة فى  -  2165

 6621برلم       22111122الماهرة  بدال من السٌد وائل دمحم بكر زهران ، تارٌخ :  -الخامس 

شارع المنطمة االولى الحى الثالث التجمع  152دمحم صابر مصطفى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الشركة الكائنة فى  -  2166

 6621برلم       22111122الماهرة  بدال من السٌد وائل دمحم بكر زهران ، تارٌخ :  -الخامس 

شارع المنطمة االولى الحى الثالث التجمع  152ركة مساهمة  مدٌر  الشركة الكائنة فى عبدهللا حاتم دمحم الجروانى  ش -  2162

 6621برلم       22111122الماهرة  بدال من السٌد وائل دمحم بكر زهران ، تارٌخ :  -الخامس 

الولى الحى الثالث التجمع شارع المنطمة ا 152عبدهللا حاتم دمحم الجروانى  شركة مساهمة  مدٌر  الشركة الكائنة فى  -  2166

 6621برلم       22111122الماهرة  بدال من السٌد وائل دمحم بكر زهران ، تارٌخ :  -الخامس 

شارع المنطمة االولى الحى الثالث التجمع  152وائل دمحم بكر زهران  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الشركة الكائنة فى  -  2161

 6621برلم       22111122وائل دمحم بكر زهران ، تارٌخ : الماهرة  بدال من السٌد  -الخامس 

شارع المنطمة االولى الحى الثالث التجمع  152وائل دمحم بكر زهران  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الشركة الكائنة فى  -  2112

 6621برلم       22111122الماهرة  بدال من السٌد وائل دمحم بكر زهران ، تارٌخ :  -الخامس 

 6621برلم       22111122دمحم صابر مصطفى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  استماله ، تارٌخ :  -  2111

 6621برلم       22111122دمحم صابر مصطفى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  استماله ، تارٌخ :  -  2112

 6621برلم       22111122عبدهللا حاتم دمحم الجروانى  شركة مساهمة  مدٌر  استماله ، تارٌخ :  -  2113
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 6621برلم       22111122عبدهللا حاتم دمحم الجروانى  شركة مساهمة  مدٌر  استماله ، تارٌخ :  -  2114

 6621برلم       22111122وائل دمحم بكر زهران  شركة مساهمة  مدٌر فرع  استماله ، تارٌخ :  -  2115

 6621برلم       22111122فرع  استماله ، تارٌخ : وائل دمحم بكر زهران  شركة مساهمة  مدٌر  -  2116

احمد عبد النبى حسن دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر و شرٌن  وٌباشر المدٌران وظائفهما لمدة ؼٌر محددة ، تارٌخ :  -  2112

 6115برلم       22111122

دٌران وظائفهما لمدة ؼٌر محددة ، تارٌخ : دمحم عبد النبى حسن دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر الم -  2116

 6115برلم       22111122

 6621برلم       22111122دمحم صابر مصطفى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تسوٌك للشركة ، تارٌخ :  -  2111

 6621برلم       22111122دمحم صابر مصطفى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تسوٌك للشركة ، تارٌخ :  -  2222

 6621برلم       22111122عبدهللا حاتم دمحم الجروانى  شركة مساهمة  مدٌر  تسوٌك للشركة ، تارٌخ :  -  2221

 6621برلم       22111122عبدهللا حاتم دمحم الجروانى  شركة مساهمة  مدٌر  تسوٌك للشركة ، تارٌخ :  -  2222

 6621برلم       22111122وٌك للشركة ، تارٌخ : وائل دمحم بكر زهران  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تس -  2223

 6621برلم       22111122وائل دمحم بكر زهران  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تسوٌك للشركة ، تارٌخ :  -  2224

صفا منٌر دمحم عبدالمجٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على  تشكٌل مجلس االدارة وتحدٌد صالحٌاته  ٌمثل  -  2225

كة رئٌس مجلس اإلدارة السٌد/  عمرو على ٌوسؾ على ٌوسؾ أمام المضاء فٌما ٌخص المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة الشر

وٌملن حك التولٌع عن الشركة ومعامالتها وتعهداتها السٌد/ عمرو على ٌوسؾ على ٌوسؾ رئٌس مجلس اإلدارة منفرداً  وله الحك 

لحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص والتعامل بإسم الشركة مع فى تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات ا

 14262برلم       22111126المرور والجمارن وكافة الجهات الخاصة بإصدار التراخٌص والتولٌع ، تارٌخ : 

تشكٌل مجلس االدارة وتحدٌد صالحٌاته   مرفت محمود احمد ابوالعال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  على  -  2226

ٌمثل الشركة رئٌس مجلس اإلدارة السٌد/  عمرو على ٌوسؾ على ٌوسؾ أمام المضاء فٌما ٌخص المضاٌا التى ترفع من أو على 

وله   الشركة وٌملن حك التولٌع عن الشركة ومعامالتها وتعهداتها السٌد/ عمرو على ٌوسؾ على ٌوسؾ رئٌس مجلس اإلدارة منفرداً 

الحك فى تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص والتعامل بإسم 

 14262برلم       22111126الشركة مع المرور والجمارن وكافة الجهات الخاصة بإصدار التراخٌص والتولٌع ، تارٌخ : 

وسؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  على  تشكٌل مجلس االدارة وتحدٌد صالحٌاته  ٌمثل عمرو على ٌوسؾ على ٌ -  2222

الشركة رئٌس مجلس اإلدارة السٌد/  عمرو على ٌوسؾ على ٌوسؾ أمام المضاء فٌما ٌخص المضاٌا التى ترفع من أو على الشركة 

ٌوسؾ على ٌوسؾ رئٌس مجلس اإلدارة منفرداً  وله الحك  وٌملن حك التولٌع عن الشركة ومعامالتها وتعهداتها السٌد/ عمرو على

فى تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص والتعامل بإسم الشركة مع 

 14262رلم   ب    22111126المرور والجمارن وكافة الجهات الخاصة بإصدار التراخٌص والتولٌع ، تارٌخ : 

صفا منٌر دمحم عبدالمجٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  أمام الشهر العمارى وله الحك منفرداً فى تعٌٌن عدة مدٌرٌن  -  2226

 أووكالء مفوضٌن وأن ٌخول لهم حك التولٌع عن الشركة وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل أوبعض ما سبك ذكره.

o ٌوسؾ رئٌس مجلس اإلدارة  أوسع السلطات فى التعامل مع البنون بإسم الشركة فى  وللسٌد/  عمرو على ٌوسؾ على

السحب واإلٌداع واإللتراض منفرداً وعمل التسهٌالت اإلئتمانٌة وإصدار خطابات الضمان وفتح اإلعتمادات المستندٌة منفرداً وله 

 14262برلم       22111126وتحصٌلها من ، تارٌخ : الحك فى صرؾ الشٌكات الصادرة بإسم الشركة منفرداً من جهات التعامل 

مرفت محمود احمد ابوالعال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  أمام الشهر العمارى وله الحك منفرداً فى تعٌٌن  -  2221

 عدة مدٌرٌن أووكالء مفوضٌن وأن ٌخول لهم حك التولٌع عن الشركة وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل أوبعض ما سبك ذكره.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 346 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

o رئٌس مجلس اإلدارة  أوسع السلطات فى التعامل مع البنون بإسم الشركة فى  وللسٌد/  عمرو على ٌوسؾ على ٌوسؾ

السحب واإلٌداع واإللتراض منفرداً وعمل التسهٌالت اإلئتمانٌة وإصدار خطابات الضمان وفتح اإلعتمادات المستندٌة منفرداً وله 

 14262برلم       22111126لها من ، تارٌخ : الحك فى صرؾ الشٌكات الصادرة بإسم الشركة منفرداً من جهات التعامل وتحصٌ

عمرو على ٌوسؾ على ٌوسؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  أمام الشهر العمارى وله الحك منفرداً فى تعٌٌن عدة  -  2212

 .مدٌرٌن أووكالء مفوضٌن وأن ٌخول لهم حك التولٌع عن الشركة وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل أوبعض ما سبك ذكره

o  وللسٌد/  عمرو على ٌوسؾ على ٌوسؾ رئٌس مجلس اإلدارة  أوسع السلطات فى التعامل مع البنون بإسم الشركة فى

السحب واإلٌداع واإللتراض منفرداً وعمل التسهٌالت اإلئتمانٌة وإصدار خطابات الضمان وفتح اإلعتمادات المستندٌة منفرداً وله 

 14262برلم       22111126لشركة منفرداً من جهات التعامل وتحصٌلها من ، تارٌخ : الحك فى صرؾ الشٌكات الصادرة بإسم ا

صفا منٌر دمحم عبدالمجٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  البنن مباشرة كما أن له حك الصرؾ من حساب الشركة  -  2211

 14262برلم       22111126وذلن منفردا ، تارٌخ : 

ابوالعال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  البنن مباشرة كما أن له حك الصرؾ من حساب  مرفت محمود احمد -  2212

 14262برلم       22111126الشركة وذلن منفردا ، تارٌخ : 

عمرو على ٌوسؾ على ٌوسؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  البنن مباشرة كما أن له حك الصرؾ من حساب  -  2213

 14262برلم       22111126فردا ، تارٌخ : الشركة وذلن من

علوان عبد الرازق دمحم الشاذلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تعٌٌن مجلس االدارة لمدة جدٌدة ، تارٌخ :  -  2214

 6521برلم       22111126

 مجلس اإلدارة .ٌاسر سعٌد محمود ٌالوت  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد تعٌٌن مدة  -  2215

الؽاء تفوٌض السٌد المهندس / سعد الدٌن على دمحم على الحمادى و تفوٌض ٌاسر سعٌد دمحم ٌالوت رئٌس مجلس اإلدارة والعضو 

المنتدب فى المٌام بكافة مهام المدٌر التنفٌذى للشركة وتمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والهٌئات العامة والوزارات 

لتعالدات وٌكزن مسإالً لانونٌاً عن االلتزامات والمسإلٌات الناتجة عن نشاط الشركة و التولٌع على عمود التعدٌالت واجراءات ا

 266برلم       22111126الشركة امام الهٌئة العامة لالستثمار والشهر العمارى والسجل التجارى ، وتفوٌض ، تارٌخ : 

مة  رئٌس مجلس ادارة  السٌد / عادل سعد الدٌن عبدالمجٌد عطٌة  ـ والسٌد / أمن ٌاسر سعٌد محمود ٌالوت  شركة مساه -  2216

حسٌن كمال الدٌن سعٌد مجتمعٌن او منفردٌن فى التولٌع عن الشركة  امام البنون وحك السحب واإلٌداع والتولٌع على التسهٌالت 

بٌع االراضى المملوكة للشركة والتعامل ولبض اإلئتمانٌة والمروض وإصدار خطابات الضمان  وشراء وبٌع ورهن األصول و

 266برلم       22111126واستالم الثمن ولهما فى ذلن اوسع السلطات و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

ض نٌابة عن السٌدة على لاسم عبدالعال  شركة مساهمة  مدٌر  إضافة صالحٌات لألستاذة / السٌدة على لاسم عبدالعال تفو -  2212

الشركة فً اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً 

الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

رة الصحة واستخراج تراخٌصها والتؤمٌنات االجتماعٌة وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات والتعامل مع وزارة الزراعة ووزا

    22111126األذنً التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باألجل ، تارٌخ : 

 11366برلم   

شركة مساهمة  مدٌر  إضافة صالحٌات لألستاذة / السٌدة على لاسم عبدالعال تفوض نٌابة عن السٌدة على لاسم عبدالعال   -  2216

الشركة فً اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمً 

امل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ والتع

والتعامل مع وزارة الزراعة ووزارة الصحة واستخراج تراخٌصها والتؤمٌنات االجتماعٌة وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 

    22111126جل ، تارٌخ : األذنً التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باأل

 11366برلم   

الموافمة على اضافه صالحٌات لكل من السٌد /  دمحم احمد  دمحم احمد دمحم حمبوطه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  " -  2211

 دمحم حمبوطه ، السٌد /  ٌاسر جالل دمحم مصطفى رجب والسٌد /  احمد محمود سلٌمان عٌاده   كالتالى :



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 342 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ع صالحٌات مجلس االدارة المإشر بها فى السجل التجارى كما هى بدون اى تعدٌل وٌضاؾ للسٌد /  دمحم احمد تظل جمٌ "

دمحم حمبوطه ، السٌد /  ٌاسر جالل دمحم مصطفى رجب والسٌد /  احمد محمود سلٌمان عٌاده الحك فى التعامل وتمثٌل الشركه 

برلم       22111126دارٌة اٌا كانت ومصالح الحكومة ومصلحة ، تارٌخ : والتولٌع عنها مجتمعٌن او منفردٌن امام الجهات اال

1664 

الموافمة على اضافه صالحٌات لكل من السٌد /  دمحم احمد  دمحم احمد دمحم حمبوطه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  " -  2222

 سلٌمان عٌاده   كالتالى :دمحم حمبوطه ، السٌد /  ٌاسر جالل دمحم مصطفى رجب والسٌد /  احمد محمود 

تظل جمٌع صالحٌات مجلس االدارة المإشر بها فى السجل التجارى كما هى بدون اى تعدٌل وٌضاؾ للسٌد /  دمحم احمد  "

دمحم حمبوطه ، السٌد /  ٌاسر جالل دمحم مصطفى رجب والسٌد /  احمد محمود سلٌمان عٌاده الحك فى التعامل وتمثٌل الشركه 

برلم       22111126مجتمعٌن او منفردٌن امام الجهات االدارٌة اٌا كانت ومصالح الحكومة ومصلحة ، تارٌخ :  والتولٌع عنها

1664 

دمحم احمد دمحم حمبوطه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشهر العمارى ومكاتبها ومامورٌاتها ومدٌرٌة المساحة  -  2221

علٌها وعلى االلتماسات والمذكرات وتسلم االوراق والمستندات والعمود العرفٌة الرسمٌة  ومدٌرٌة االسكان وتمدٌم الطلبات والتولٌع

والحضور امام مصلحه الضرائب ومامورٌاتها ولجان الطعن والتصالح وله الحك فى التعامل امام الؽرفة التجارٌة والسجل التجارى 

تجارٌة والتصمٌمات والنماذج الصناعٌة والتعامل امام كافه ومصلحه الضرائب و السجل الصناعى واالدارة العامة للعالمات ال

 1664برلم       22111126الجهات الصحٌه ومنها ادارة العالج الحر ومصلحه الطب ، تارٌخ : 

دمحم احمد دمحم حمبوطه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشهر العمارى ومكاتبها ومامورٌاتها ومدٌرٌة المساحة  -  2222

ة االسكان وتمدٌم الطلبات والتولٌع علٌها وعلى االلتماسات والمذكرات وتسلم االوراق والمستندات والعمود العرفٌة الرسمٌة ومدٌرٌ

والحضور امام مصلحه الضرائب ومامورٌاتها ولجان الطعن والتصالح وله الحك فى التعامل امام الؽرفة التجارٌة والسجل التجارى 

صناعى واالدارة العامة للعالمات التجارٌة والتصمٌمات والنماذج الصناعٌة والتعامل امام كافه ومصلحه الضرائب و السجل ال

 1664برلم       22111126الجهات الصحٌه ومنها ادارة العالج الحر ومصلحه الطب ، تارٌخ : 

لرلابة على الصادرات والهٌئة دمحم احمد دمحم حمبوطه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشرعى و الهٌئة العامة ل -  2223

العامة لالستثمار  وهٌئه سوق المال والتعامل مع شركات الكهرباء والمٌاه والصرؾ الصحى والؽاز والتلٌفونات والمركز النموذجى 

ذكر ، واالحٌاء وجمٌع المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والحك فى التعامل امام التامٌنات و حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما

 1664برلم       22111126تارٌخ : 

دمحم احمد دمحم حمبوطه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشرعى و الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والهٌئة  -  2224

كز النموذجى العامة لالستثمار  وهٌئه سوق المال والتعامل مع شركات الكهرباء والمٌاه والصرؾ الصحى والؽاز والتلٌفونات والمر

واالحٌاء وجمٌع المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والحك فى التعامل امام التامٌنات و حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، 

 1664برلم       22111126تارٌخ : 

ٌختص كل من  مسعد عبد العظٌم حجازى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الموافمة باالجماع علً ان -  2225

: السٌد / مسعد عبد العظٌم حجازى المرعاوى رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب للشإن الفنٌه والسٌد / عالء الدٌن دمحم عزت 

سالمان نائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب للشإن المالٌة واالدارٌة ) مجتمعٌن (  حك تمثٌل الشركة أمام كافة الجهات 

ٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال الخاص واعتماد لرارات الخاصة بالتعٌٌن أو الفصل والصادرة من االدارات الحكومٌة والؽ

 121برلم       22111126المعنٌة باالضافة الى اعتماد تحوٌل مرتبات العاملٌن ومكافؤتهم . واعتماد ، تارٌخ : 

مجلس ادارة وعضو منتدب  عمود الشراء والبٌع والمعاوضة وؼٌره  مسعد عبد العظٌم حجازى  شركة مساهمة  رئٌس -  2226

بؤسم الشركة وألؼراض الشركة أمام الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة واى نوع من المعامالت المالٌة مع 

كالسحب وفتح وؼلك الحسابات ولهما )  البنون والمصارؾ ولبض ودفع وتحوٌل كافة السندات األذنٌة والتجارٌة والهٌئات المالٌة

برلم       22111126مجتمعٌن أو منفردٌن ( التولٌع على الشٌكات أمام كافة البنون العامة بجمهورٌة مصر العربٌة . ، تارٌخ : 

121 

الت كرٌم خالد محمود فإاد فوزى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ٌملن حك التولٌع على معام -  2222

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت من مجلس االدارة , ولمجلس االدارة الحك فى أن ٌعٌن عدة 

وٌملن حك التولٌع على معامالت   -مدٌرٌن أو وكالء أو مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 346 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

المهندس / كرٌم خالد محمود فإاد فوزى ) منفردا  ( أمام كافة الجهات  ضو المنتدب الشركة رئٌس مجلس االدارة والع

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والرسمٌة والوزارات واألجهزة التنفٌذٌة التابعة للألحٌاء بكافة محافظات الجمهورٌة ، تارٌخ : 

 3212برلم       22111126

همة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وله منفردا الحك فى اجراء كافة العمود كرٌم خالد محمود فإاد فوزى  شركة مسا -  2226

والمعامالت الداخلة فى ؼرض الشركة على األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم 

وابرام جمٌع العمود والمشاركات والصفمات  ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع كافة السندات االذنٌة التجارٌة

التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل  وشراء وبٌع السٌارات ووسائل النمل والعمارات والمنموالت وجمٌع المواد والمهمات  

 3212   برلم    22111126وجمٌع مامن شؤنه تحمٌك ؼرض الشركة والتعامل مع مصلحة الجمارن والضرائب ، تارٌخ : 

كرٌم خالد محمود فإاد فوزى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  والهٌئة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة  -  2221

وله منفردا حك التولٌع على عمود بٌع وتؤجٌر  -والسجل التجارى والشهر العمارى  والؽرفة التجارٌة وكافة ادارات المرور 

والتولٌع على عمود التؤجٌر التموٌلى وكافة االلرارات المتعلمة بها والتولٌع على كافة العمود المذكورة   واستئجار وادارة العمارات

امام مكاتب توثٌك الشهر العمارى وله منفردا حك توكٌل المحامٌن والمحاسبٌن وتعٌٌن المستشارٌن والمدٌرٌن وله منفردا حك 

 3212برلم       22111126مٌع أنواعها ) حسابات جارٌة ، تارٌخ : التعامل مع البنون فى فتح والؽاء الحسابات بج

ودائع  -خطابات ضمان  -اعتمادات  -كرٌم خالد محمود فإاد فوزى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   -  2232

منفردا حك االلتراض والرهن  وله -( والسحب واالٌداع واالفراج عن رأس المال واصدار الشٌكات أمام البنون  وصرؾ الشٌكات 

ومإسسات وشركات التؤجٌر التموٌلى وله حك تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض    -من البنون وكافة المإسسات المالٌة 

 3212برلم       22111126ماذكر . ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 3344برلم       22111122نعسان دمحم عبه جى  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  1

 3344برلم       22111122نعسان دمحم عبه جى وشركاه  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  2

 3344برلم       22111122تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : نعسان دمحم عبه جى وشركاه  توصٌة بسٌطة  مصدق على  -  3

 3344برلم       22111122نعسان دمحم عبه جى  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  4

 3344برلم       22111122نعسان دمحم عبه جى وشركاه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  5

 3344برلم       22111122نعسان دمحم عبه جى وشركاه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  6

 3344برلم       22111122نعسان دمحم عبه جى  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  2

 3344برلم       22111122وصٌة بسٌطة ، تارٌخ : نعسان دمحم عبه جى وشركاه  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع ت -  6

 3344برلم       22111122نعسان دمحم عبه جى وشركاه  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  1

 3242برلم       22111112خلؾ ابو الحمد دمحم وشركاه  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  12

 3242برلم       22111112منى دمحم دمحم الندٌم وشرٌكٌها  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  11

 3242برلم       22111112حسن على عبد الكرٌم و شركاه  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  12



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 341 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لسٌد الشحري وشرٌكتهما )شركة تضامن(  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة اٌهاب سعداوي راؼب ونصر الدٌن ا -  13

 3242برلم       22111112بسٌطة ، تارٌخ : 

 3242برلم       22111112عمرو متولً معوض وشركاه  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  14

 3242برلم       22111112طة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : خلؾ ابو الحمد دمحم وشركاه  توصٌة بسٌ -  15

 3242برلم       22111112منى دمحم دمحم الندٌم وشرٌكٌها  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  16

 3242برلم       22111112خ : حسن على عبد الكرٌم و شركاه  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌ -  12

اٌهاب سعداوي راؼب ونصر الدٌن السٌد الشحري وشرٌكتهما )شركة تضامن(  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة  -  16

 3242برلم       22111112بسٌطة ، تارٌخ : 

 3242برلم       22111112عمرو متولً معوض وشركاه  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  11

 3242برلم       22111112خلؾ ابو الحمد دمحم وشركاه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  22

 3242برلم       22111112منى دمحم دمحم الندٌم وشرٌكٌها  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  21

 3242برلم       22111112كرٌم و شركاه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ : حسن على عبد ال -  22

اٌهاب سعداوي راؼب ونصر الدٌن السٌد الشحري وشرٌكتهما )شركة تضامن(  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة  -  23

 3242برلم       22111112تضامن ، تارٌخ : 

 3242برلم       22111112اه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ : عمرو متولً معوض وشرك -  24

 3242برلم       22111112خلؾ ابو الحمد دمحم وشركاه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  25

 3242برلم       22111112، تارٌخ : منى دمحم دمحم الندٌم وشرٌكٌها  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن  -  26

 3242برلم       22111112حسن على عبد الكرٌم و شركاه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  22

اٌهاب سعداوي راؼب ونصر الدٌن السٌد الشحري وشرٌكتهما )شركة تضامن(  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة  -  26

 3242برلم       22111112تضامن ، تارٌخ : 

 3242برلم       22111112عمرو متولً معوض وشركاه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  21

 ــــــــــــــ  ــــــــ  

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

    22111125ستانلى لالستثمار والتطوٌر العمارى   ش.ذ.م.م االسكندرٌة االلتصادٌة افالس ، تارٌخ : 5حكمت المحكمة   -  1

 3366برلم   

برلم       22111125االلتصادٌة افالس ، تارٌخ :  الملكٌة لالستثمار والتطوٌر العمارى ش.ذ.م.م االسكندرٌة5حمت المحكمة   -  2

4636 

 4115برلم       22111125ستانلى للتسوٌك العمارى ش.م.م االسكندرٌة االلتصادٌة افالس ، تارٌخ : 5حكمت المحكمة   -  3



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 352 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

امنى ؼٌر طٌب( ستانلى لالنشاءات واالستشارات الهندسٌة ش.م.م )ممنوع التعامل لورود استعالم 5حكمت المحكمة   -  4

 5662برلم       22111125االسكندرٌة االلتصادٌة افالس ، تارٌخ : 

    22111125ستانلى الدارة الموالت والمنشآت السٌاحٌة ش.م.م االسكندرٌة االلتصادٌة افالس ، تارٌخ : 5حكمت المحكمة   -  5

 5611برلم   

 6226برلم       22111125اللتصادٌة افالس ، تارٌخ : ستانلى جروب للتطوٌر االسكندرٌة ا5حكمت المحكمة   -  6

برلم       22111125رٌالتو جروب لالستثمار والتطوٌر العمارى االسكندرٌة االلتصادٌة افالس ، تارٌخ : 5حكمت المحكمة   -  2

6632 

    22111125افالس ، تارٌخ : ستانلى للتوكٌالت التجارٌة واالستٌراد ش.م.م االسكندرٌة االلتصادٌة 5حكمت المحكمة   -  6

 6663برلم   

ش.م.م االسكندرٌة االلتصادٌة افالس ، تارٌخ :  Stanly Townستانلى تاون لالستثمار والتطوٌر 5حكمت المحكمة   -  1

 6661برلم       22111125

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،  5112  2212-1-2مصنع الفراعنة لتصنٌع االثاث الخشبى الحدٌث ) لصاحبها خالد متولى دمحم على (  تجدٌد ثانى منشؤة  -  1

 165162برلم       22111125تارٌخ : 

    22111125، تارٌخ :  5113  2212-3-24مصنع الفراعنة لتصنٌع االثاث الخشبى )خاالد متولى دمحم على(  تجدٌد ثانى  -  2

 165162 برلم  

،  5111  2211-6-12منشؤة مصنع الفراعنه لتصنٌع االثاث الخشبً الحدٌث لصاحبها /  خالد متولً دمحم علً  تجدٌد ثالث  -  3

 165162برلم       22111125تارٌخ : 

برلم       22111112، تارٌخ :  6163  2211-11-6نجم للمالبس الجاهزه والترٌكو سامً عبده نجم عبد هللا  تجدٌد ثالث  -  4

166214 

برلم       22111113، تارٌخ :  6122  2226-12-21االمل لتشكٌل المعادن وطالئها اشرؾ دمحم رافت مسعود  تجدٌد اول  -  5

164245 

برلم       22111113، تارٌخ :  6123  2213-12-21االمل لتشكٌل المعادن وطالئها اشرؾ دمحم رافت مسعود  تجدٌد ثانى -  6

164245 

برلم       22111113، تارٌخ :  6124  2216-12-21االمل لتشكٌل المعادن وطالئها اشرؾ دمحم رافت مسعود  تجدٌد ثالث  -  2

164245 

، تارٌخ :  6266  2213-6-25النشاءات والخدمات الصناعٌة والبترولٌة عصام امٌن عبد العزٌز  تجدٌد اول  C.SIمنشؤة  -  6

 2324برلم       22111116

، تارٌخ :  6262  2216-6-25النشاءات والخدمات الصناعٌة والبترولٌة عصام امٌن عبد العزٌز  تجدٌد ثانى  C.SIمنشؤة  -  1

 2324برلم       22111116



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 351 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لصاحبها / عصام   C.S.I contracting and servicesfor industryمنشؤة سى اس اى للمماوالت والخدمات الصناعٌة  -  12

 2216برلم       22111116، تارٌخ :  6265  2216-12-22العزٌز  تجدٌد اول امٌن عبد

  2211-12-12لالنشاءات والخدمات الصناعٌة والبترولٌة لصاحبها / عصام امٌن عبدالعزٌز  تجدٌد ثالث  C.S.Iمنشؤة  -  11

 2216برلم       22111116، تارٌخ :  6264

لصاحبها / عصام   C.S.I contracting and servicesfor industryمنشؤة سى اس اى للمماوالت والخدمات الصناعٌة  -  12

 2216برلم       22111116، تارٌخ :  6264  2211-12-12امٌن عبدالعزٌز  تجدٌد ثالث 

، تارٌخ :  6352  2215-2-16جدٌد اول منشؤة النهضة للتصنٌع الؽذائى لصاحبها / احمد حسن حسن حسن رحومة  ت -  13

 3266برلم       22111121

    22111125، تارٌخ :  6436  2211-12-15المدٌنة لصناعة الملح لصاحبتها / اٌمان احمد دمحم العنتٌت  تجدٌد اول  -  14

 6662برلم   

، تارٌخ :  6541  2211-5-14تجدٌد اول   العالمٌة لتصنٌع منتجات االلبان لصاحبها / هانى فرج عبد الوهاب السمان -  15

 6541برلم       22111126

، تارٌخ :  6466  2213-2-32منشؤة العالمٌة لالستثمارات الصناعٌة لصاحبها / عمر اسماعٌل ابراهٌم حسنٌن  تجدٌد اول  -  16

 2411برلم       22111126

، تارٌخ :  6461  2216-2-32اسماعٌل ابراهٌم حسنٌن  تجدٌد ثانى  منشؤة العالمٌة لالستثمارات الصناعٌة لصاحبها / عمر -  12

 2411برلم       22111126

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 3115برلم       22111123، تارٌخ :  5142  2211-1-1ش.م.م  تجدٌد ثانى   M.S.Lالبحر المتوسط للخدمات البترولٌة  -  1

 3115برلم       22111123، تارٌخ :  5142  2211-1-1ش.م.م  تجدٌد ثانى  MSSالبحر المتوسط للخدمات البترولٌة  -  2

برلم       22111123، تارٌخ :  5154  2212-12-25الجون للتنمٌة واالستثمار السٌاحى والعمارى ش.م.م  تجدٌد ثانى  -  3

1164 

 4116برلم       22111123، تارٌخ :  5146  2216-1-6ه وشرٌكته  تجدٌد اول شرٌؾ دمحم فود -  4

 6116برلم       22111123، تارٌخ :  5145  2211-11-1باسم ناجً رٌنٌه ؼبلاير و شرٌكته  تجدٌد اول  -  5

برلم       22111124 ، تارٌخ : 5162  2211-12-6الشروق مٌدكال للتجارة واالستثمار ) ش . م . م( .  تجدٌداول  -  6

6661 

،  5165  2216-2-15)دٌتم ( دٌبولت انترناشٌونال ترٌلز اند اكوٌبمت اند جارمنتس مانٌفكتشرز  ش.م.م  تجدٌد سادس  -  2

 126313برلم       22111124تارٌخ : 

، تارٌخ :  5165  2216-2-15)دٌتم ( دٌبولت انترناشٌونال ترٌلز اند اكوٌبمنت مانٌفكتشرز ش.م.م  تجدٌد سادس  -  6

 126313برلم       22111124
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126313 

برلم       22111124:  ، تارٌخ 5163  2211-11-11الشروق مٌدكال للتجارة واالستثمار ) ش . م . م( .  تجدٌد اول  -  12

6661 

برلم       22111124، تارٌخ :  5162  2211-12-31التجارٌه الحدٌثه للماكٌنات ) مودرنكو ( ش.م.م  تجدٌد خامس  -  11

132421 

دمج شركتا صرافٌان والمنشاوي وشرٌكهما توصٌه بسٌطه و مجٌد للتجاره دمحم احمد سالم المنشاوي توصٌه بسٌطه فً  -  12

برلم       22111124، تارٌخ :  5162  2211-12-31كه التجارٌه الحدٌثه للماكٌنات مودرنكو شركه مساهمه  تجدٌد خامس الشر

132421 

 6115برلم       22111124، تارٌخ :  5122  2211-12-21المصرٌه الٌتنج ش.ذ.م.م  تجدٌد اول  -  13

،  5161  2211-12-3تجدٌد ثانى   Andalusia For Engineering Services   AESاندلسٌة للخدمات الهندسٌة ش.م.م   -  14

 3126برلم       22111124تارٌخ : 

 5243برلم       22111124، تارٌخ :  5124  2216-4-22االسكندرٌة للتحالٌل الطبٌة ش.م.م  تجدٌد اول  -  15

 2266برلم       22111124: ، تارٌخ  5125  2211-12-21تجدٌد اول   3Sسمارت سٌنتفن سلٌوشن  -  16

    22111125، تارٌخ :  6221  2211-11-5مهندس دمحم صبري وشركاه } شركه سنتكس للمنسوجات {  تجدٌد خامس  -  12

 132216برلم   

 6555برلم       22111125، تارٌخ :  5166  2211-5-14الجمل المصرٌة لالستثمار الزراعى ش.ذ.م.م  تجدٌد اول  -  16

 136243برلم       22111125، تارٌخ :  5162  2211-5-11دمحم لطفً السٌد حسن وشركاه  تجدٌد خامس  -  11

برلم       22111125، تارٌخ :  5162  2211-5-11راتنج كٌم مصر  تجدٌد خامس  -شركه دمحم لطفً السٌد وشركاه -  22

136243 

 136243برلم       22111125، تارٌخ :  5162  2211-5-11دمحم لطفً السٌد حسن وشركاه  تجدٌد خامس  -  21

برلم       22111125، تارٌخ :  5162  2211-5-11راتنج كٌم مصر  تجدٌد خامس  -شركه دمحم لطفً السٌد وشركاه -  22

136243 

 12222برلم       22111125، تارٌخ :  6226  2211-11-2اسكندرٌة للهندسة  و المماوالت ش.ذ.م.م  تجدٌد ثالث  -  23

    22111125، تارٌخ :  5116  2211-11-21تجدٌد اول   Bonorto Egypt LLC -بونورتو إٌجٌبت إل إل سى للتصدٌر -  24

 6113برلم   

 6621برلم       22111125، تارٌخ :  5112  2211-12-13عٌون التراث لالبحاث والنشر والتوزٌع  تجدٌد اول  -  25

 6621برلم       22111125، تارٌخ :  5112  2211-12-13لتراث والخدمات الرلمٌه ش.م.م.  تجدٌد اول علم الحٌاء ا -  26

    22111125، تارٌخ :  6216  2211-12-26مهنى زٌن العابدٌن مهنى ابراهٌم وابراهٌم احمد زكى عبد ربه  تجدٌد ثنى  -  22

 3326برلم   

 5443برلم       22111125، تارٌخ :  5111  2212-12-11م.م  تجدٌد اول ش.ذ. Dallata  -دلالتا لالستشارات  -  26

برلم       22111125، تارٌخ :  6225  2211-6-12بالس برو للمماوالت واالنشاءات الحدٌثة ش.ذ.م.م  تجدٌد اول  -  21

6243 
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 4222برلم       22111125، تارٌخ :  5165  2211-11-11التجارٌة للمالحة ش.م.م  تجدٌد رابع  -  32

 2264برلم       22111126، تارٌخ :  6244  2211-2-16االسٌل لالستثمارات السٌاحٌة والعمارٌة ش.م.م  تجدٌد ثانى  -  31

برلم       22111126، تارٌخ :  6243  2216-2-6)طارق خوٌصة( ش.ذ.م.م  تجدٌد ثانى  -لٌبرتى انترناشٌونال تكستاٌل  -  32

2366 

برلم       22111122، تارٌخ :  6266  2211-11-16ان ترٌد للخدمات الطبٌة والعلمٌة   ش.ذ.م.م  تجدٌد ثانى امرٌك -  33

3265 

، تارٌخ :  6266  2211-11-16ش.ذ.م.م  تجدٌد ثانى  ATCOامرٌكان ترٌد للخدمات الطبٌة والعلمٌة )اتكو(  -  34

 3265برلم       22111122

 6535برلم       22111122، تارٌخ :  6266  2211-5-12ش.ذ.م.م  تجدٌد اول  Medi Tradeltdمٌدى ترٌد لٌمتد  -  35

 6622برلم       22111122، تارٌخ :  6265  2211-2-5الحرمٌن لالنتاج الداجنى ش.م.م  تجدٌد اول  -  36

ش.ذ.م.م   Geniumarx for consultation and marine engineeringجٌنٌاماركس لالستشارات والهندسة البحرٌة  -  32

 6556برلم       22111111، تارٌخ :  6126  2211-5-14تجدٌد اول 

تجدٌد اول   Geniumarx for marine engineering       technologyجٌنٌاماركس لتكنولوجٌا الهندسة البحرٌة         -  36

 6556برلم       22111111، تارٌخ :  6126  14-5-2211

 6141برلم       22111111، تارٌخ :  6122  2211-11-12عٌاد فهمى ؼطاس وشرٌكه  تجدٌد اول  فهمى -  31

برلم       22111111، تارٌخ :  6132  2211-11-26روجى تو للمالبس دمحم دمحم احمد عبد الرحمن شرٌكٌه  تجدٌد ثالث  -  42

42334 

    22111111، تارٌخ :  6132  2211-11-26من .  تجدٌد ثالث ) دمحم دمحم أحمد عبد الرحمن و شركاه ( شركة تضا -  41

 42334برلم   

برلم       22111111، تارٌخ :  6132  2211-11-26روجى تو للمالبس دمحم دمحم احمد عبد الرحمن شرٌكٌه  تجدٌد ثالث  -  42

42334 

    22111111، تارٌخ :  6132  2211-11-26 ) دمحم دمحم أحمد عبد الرحمن و شركاه ( شركة تضامن .  تجدٌد ثالث -  43

 42334برلم   

 2212برلم       22111111، تارٌخ :  6121  2211-3-4ٌثرب للمستودعات وتخزٌن البضائع ش.م.م  تجدٌد ثانى  -  44

 6261برلم       22111111، تارٌخ :  6216  2211-6-32االهلً الستصالح و زراعه االراضً  نجدٌد اول  -  45

 6261برلم       22111111، تارٌخ :  6216  2211-6-32االهلً الستصالح و زراعه االراضً  نجدٌد اول  -  46

 143برلم       22111111، تارٌخ :  6112  2211-3-11لنمل الركاب ش.م.م  تجدٌد اول  MCVشركه  -  42

 143برلم       22111111، تارٌخ :  6111  2211-3-11لنمل الركاب ش.م.م  تجدٌد ثانى  MCVشركه  -  46

 3524برلم       22111112، تارٌخ :  6155  2212-4-12حالٌب لمنتجات االلبان والعصائر ش.م.م  تجدٌد اول  -  41

،  6142  2211-4-26ش.ذ.م.م  تجدٌد اول  -( creatif- north starنجمة الشمال كرٌاتٌؾ للخدمات الفندلٌة والمطاعم ) -  52

 6516برلم       22111112تارٌخ : 

برلم       22111112، تارٌخ :  6146  2216-5-12انجاز لالستثمار السٌاحى والتنمٌة العمارٌة ش.م.م  تجدٌد ثانى  -  51

2231 
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، تارٌخ :  6153  2211-11-1تجدٌد اول   walys for trading and distributionوالٌز للتجارة والتوزٌع   -  52

 6131برلم       22111112

 2362برلم       22111112، تارٌخ :  6142  2216-2-15المجموعة المالٌة للخدمات المحاسبٌة ش.ذ.م.م  تجدٌد اول  -  53

54  - INSPECT BUSINESS SOLUTIONS (IBS) - LTD 

 2362برلم       22111112، تارٌخ :  6142  2216-2-15إس ( ش.م.م  تجدٌد اول  -بى  -إنسبكت بٌزنس سولٌوشنز ) اى 

 إنسبكت بٌزنٌس سولٌوشنز  -  55

INSPECT business  SOLOUTIONS  برلم       22111112، تارٌخ :  6142  2216-2-15إس "  تجدٌد اول  -بى  -" آى

2362 

 3524برلم       22111112، تارٌخ :  6154  2215-3-31ٌد اول حالٌب لمنتجات االلبان والعصائر  تجد -  56

 3245برلم       22111113، تارٌخ :  6126  2211-2-16مكة لالستثمار الداجنى والتنمٌة الزراعٌة  تجدٌد ثانى  -  52

 3613م   برل    22111113، تارٌخ :  6115  2215-6-2دمحم ٌوسؾ عبد الفتاح صدلة وشرٌكٌه  تجدٌد اول  -  56

 6162برلم       22111113، تارٌخ :  6126  2211-11-23افالء العرب للتجارة والصناعة ش.م.م  تجدٌد اول  -  51

برلم       22111114، تارٌخ :  6222  2211-2-14الكعموش للمشروعات السٌاحٌة سفن سٌز ش.ذ.م.م  تجدٌد ثانى  -  62

3241 

 6122برلم       22111114، تارٌخ :  6216  2211-11-22سجاد ش.م.م  تجدٌد اول روزا كاربت لصناعة وتجارة ال -  61

 243برلم       22111114، تارٌخ :  6226  2216-3-11شركه الدلتا للمماوالت واالستثمار العماري  تجدٌد رابع  -  62

 4324برلم       22111114:  ، تارٌخ 6223  2216-5-22ال اس لتنمٌة الثروة الحٌوانٌة ش.م.م  تجدٌد اول -  63

 5663برلم       22111112، تارٌخ :  6241  2216-6-15الفداوى بان لالستٌراد والتصدٌر ش.ذ.م.م  تجدٌد اول  -  64

 166261برلم       22111112، تارٌخ :  6254  2211-11-2جارمنت منطمة حرة  علٌاء حسٌن دمحم  تجدٌد ثالث  -  65

جارمنتس منطمة حرة شركة تضامن   ANMنتس منطمة حرة علٌاء حسٌن دمحم وشرٌكها وسمتها التجارٌة جارم ANMشركه  -  66

 166261برلم       22111112، تارٌخ :  6254  2211-11-2تجدٌد ثالث 

 5262برلم       22111112، تارٌخ :  6255  2212-5-26اسمنت العامرٌة  تجدٌد اول  -  62

برلم       22111112، تارٌخ :  3226  2211-12-21( ش.م.م  تجدٌد ثانى  DEW - MARالمالحٌة ) دٌومار للتوكٌالت  -  66

3226 

 5211برلم       22111112، تارٌخ :  6256  2212-1-4ش.ذ.م.م  تجدٌد اول  Ciminoشٌمٌنو  -  61

، تارٌخ :  6236  2211-12-6رابع مستشفى االهرام التخصصً بالعصافره دمحم ابراهٌم علً سالمه وشركاه  تجدٌد  -  22

 22641برلم       22111112

برلم       22111112، تارٌخ :  6236  2211-12-6مستشفى دار االطباء )دمحم ابراهٌم على سالمه وشركاه(  تجدٌد رابع  -  21

22641 

 4161برلم       22111112، تارٌخ :  6232  2211-11-14اجرو سٌد النتاج التماوي ش.م.م  تجدٌد خامس  -  22

 4242برلم       22111116، تارٌخ :  6263  2211-11-22فاركو التجارٌه  تجدٌد رابع  -  23
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 126442برلم       22111116، تارٌخ :  6222

 1161لسنة  151الهلب فافٌادس وشركاه شركة توصٌة بسٌطة فى شركة مطبعة الهلب ش.م.م طبما للمانون اندماج شركة  -  22

 126442برلم       22111116، تارٌخ :  6222  2211-11-26والئحته التنفٌذٌة  تجدٌد سادس 

 6226برلم       22111111، تارٌخ :  6311  2216-1-25هالل االجهزة الكهربٌة ش.ذ.م.م  تجدٌد اول  -  26

 6126برلم       22111111، تارٌخ :  6312  2211-11-22رٌفر الند للتصدٌر ش.ذ.م.م  تجدٌد اول  -  21

 166326برلم       22111111، تارٌخ :  6326  2211-1-3دمحم مجدي عثمان وشركاه  تجدٌد ثالث  -  62

 166326برلم       22111111، تارٌخ :  6326  2211-1-3العربٌه للتوزٌع والتجاره ش.م.م.  تجدٌد ثالث  -  61

 166326برلم       22111111، تارٌخ :  6326  2211-1-3دمحم مجدي عثمان وشركاه  تجدٌد ثالث  -  62

 166326برلم       22111111، تارٌخ :  6326  2211-1-3العربٌه للتوزٌع والتجاره ش.م.م.  تجدٌد ثالث  -  63

 166326برلم       22111111، تارٌخ :  6326  2211-1-3ثمان وشركاه  تجدٌد ثالث دمحم مجدي ع -  64
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برلم       22111122، تارٌخ :  6332  2216-5-12موازنة لالستثمار العمارى والتسوٌك والمماوالت ش.م.م  تجدٌد اول  -  66

4326 

 2126برلم       22111122، تارٌخ :  6321  2211-5-1ر للمماوالت واالستثمار العمارى )ش.م.م(  تجدٌد ثانى اوسكا -  61

 3262برلم       22111122، تارٌخ :  6326  2211-11-21(  تجدٌد ثانى A S Dمٌنا لالستشارات الهندسٌة والتعمٌر ) -  12
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6265 

    22111121، تارٌخ :  6354  2211-1-31ام سى ار الشرق االوسط لالنشاءات والتنمٌة العمارٌة ش.ذ.م.م  تجدٌد ثانى  -  12

 2232برلم   
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 6165برلم       22111121: 

ش.م.م  تجدٌد اول  Al Alamya Trading Energy Systems Componentsالعالمٌة التجارٌة لمكونات أنظمة الطالة   -  14
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